
 

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki felsőoktatási szakképzési szak 

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 

 

1. Az agrárpolitikai célok összefüggései. Az agrárium helye és szerepe a 

gazdaságfejlesztésben. 

2. A mezőgazdasági piac sajátos vonásai (keresleti-kínálati rugalmasság, 

jövedelemrugalmassági hatás), a keresletet és kínálatot befolyásoló tényezők 

összefüggései. 

3. A mezőgazdasági termelés szerkezete, változásának tendenciái.  

4. A földtulajdon és földhasználat gazdasági összefüggései. A termőföld, mint alapvető 

mezőgazdasági erőforrás. 

5. A mezőgazdasági erőforrások főbb csoportjai, tulajdonságaik és szerepük főbb 

összefüggései a vállalati gazdálkodásban. 

6. A regionális gazdaságtan tárgya, tudományterületi elhelyezkedése, határtudományi 

összefüggései, hasonlóságok és különbségek a gazdasági és földrajzi tudományokhoz 

képest. 

7. A gazdaság térbelisége, az „egy pont” gazdasági modell főbb jellemzői, a modell 

regionális kiegészítésének összefüggései, tanulságai. Centrum-periféria meghatározása, 

főbb összefüggései. 

8. A gazdasági tér, mint költségtér vizsgálata, izodapanok és a költségfelszínek változásai.  

9. Telephelyelméletek kialakulásának főbb jellemzői. A hazai telephelyválasztások főbb 

gazdasági összefüggései. Mezőgazdasági (THÜNEN) telephelyelmélet rendszere, 

jelentősége. 

10. A területi egyenlőtlenségek kialakulásának főbb tényezői, típusai. Regionális és 

kistérségi fejlettségi különbségek Magyarországon. 

11. A regionális politika kialakulásának főbb összefüggései, fejlődése, hosszú távú céljai, 

eszközei és szerepe az Európai Unióban. Az EURÓPA 2020 stratégia. 

12. A NUTS rendszer jellemzői, változások irányai. A területfejlesztés európai forrásainak 

összefüggései, az európai strukturális és beruházási alapok részei, finanszírozásuk főbb 

irányai. 

13. Regionális különbségek az Európai Unióban. Az európai regionális politika kapcsolata 

más közösségi politikákkal. 



 

14. A munkaerőpiac meghatározó tényezői: a kereslek, a kínálat és a bér. 

15. A munkaerőforrás jellemzői: nagysága, szerkezete, mozgása. 

16. A vidéki térségek lehatárolása, típusai. A vidék és város közötti kapcsolatok fontosabb 

jellemzői.  

17. A vidéki térségek főbb jellemzői, problémái. A vidéki térségek fejlesztésének elemei a 

Vidékfejlesztési Programban. 

18. A vidék demográfiai helyzete. A vidéki települések jellegzetes társadalmi problémái.  

19. A helyi társadalom bevonásának a haszna és módszerei a vidékfejlesztésben.  

20. A szolgáltatásokkal való ellátottság vidéken. A kulturális örökség szerepe a 

vidékfejlesztésben. A Leader-program jelentősége és jelenlegi működése. 
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