
KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 

 

(Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak, 2014) 

 

1. A gazdasági fejlődés klasszikus elméletei. Gazdasági növekedés potenciális belső és külső 

forrásai. Mutassa be a szellemi tulajdonjogok (IPR) szabályozási rendszereinek fontosabb 

versenyképességi hatásait a gyógyszeriparban! 

 

2. Piaci szerkezet és innováció kapcsolata, érvek és ellenérvek (modellekkel alátámasztva) a 

verseny és/vagy monopólium vonatkozásában. A K+F tevékenység modellje különböző 

nagyságú tovagyűrűző hatások esetén – az együttműködés előnyei. Elemezze a K+F-

költségek fő trendjeit, illetve az ezekből eredő piaci és versenyképességi folyamatok 

sajátosságait a gyógyszeriparban! 

 

3. Dinamikus játékok. Szekvenciális mennyiségi és árverseny összehasonlító elemzése. 

Mikor, melyik vállalatnak van előnye? Hogyan alakul az ár és a mennyiség a 

szekvenciális versenyben a szimultán versenyhez képest? Mutassa be a statikus és a 

dinamikus Cournot-játék közötti legfontosabb eltéréseket!  

 

4. A gazdasági felzárkózás neoklasszikus elmélete. A szegénységi csapda és a konvergencia 

klubok elmélete. Tekintse át a „platform-stratégia” kialakulásának tényezőit, a stratégia 

versenyképesség-rontó és javító hatásait az autóiparban! 

 

5. Jövedelmi, vagyoni, társadalmi, képviseleti, döntésszabadsági, nemek közötti 

egyenlőtlenség és fejlődés kapcsolata. Az egyenlőtlenség csökkentését célzó stratégiák. 

Hogyan akadályozható meg a piaci belépés – a korlátozó árképzés. A Bain-Sylos modell 

és a Dixit-modell.  

 

6. Az oligopolpiaci árverseny homogén és differenciált termékek esetén: reziduálius kereslet. 

A kapacitáskorlát, illetve különböző költségek a Bertrand modellben. A térbeli Bertrand 

modell. Bertrand verseny és fúzió. Az ENSZ Millenniumi fejlesztési programja, elért és 

várható eredményei.  

 

7. Szegénység és fejlődés kapcsolata. Szegénység nemzetközi mutatószámai, a szegénység 

felszámolásának elméletei. Vertikális fúziók és vertikális korlátozások. Hogyan ítélhetők 

meg a vertikális fúziók és a vertikális korlátozások versenyjogi szempontból?  

 

8. A gazdasági növekedés és fejlődés kapcsolatrendszere. Fejlődés (társadalmi, környezeti, 

intézményi) mutatószámai. Horizontális termékdifferenciálás és választék monopólium 

esetén. Társadalmilag optimális-e a monopolista termékválaszték?  

 

 

 



9. Népességnövekedés és gazdasági fejlődés kapcsolata. Kooperatív oligopólium: az idő 

szerepe az összejátszásban – egyidőszakos fogolydilemma versus ismételt játék. Az 

összejátszás fenntarthatósága végtelenszer ismételt játék esetén – a diszkonttényező 

szerepe, kritikus értékének meghatározása.  

 

10. Globális környezeti kihívások és gazdasági fejlődés kapcsolata. Vázolja fel a távol-keleti 

autógyártók fő versenyképességi stratégiáit időszakonként és fontosabb exportőr 

országonként (Japán, Dél-Korea, „harmadik hullám”)! 


