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Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak 

Záróvizsga „A” tételek 

 

1. Ismertesse a nemzetközi kereskedelempolitika leggyakrabban alkalmazott eszközeit, és 

azok jóléti hatásait! 

2. Ismertesse a szabadkereskedelem mellett és ellen felsorakoztatott közgazdaságtani 

érveket! 

3. Hasonlítsa össze a fejlett és fejlődő országok kereskedelempolitikai gyakorlatát! 

4. Mi jellemzi a világgazdaság fejlődését az 1990-óta eltelt időszakban? Hogyan alakulnak 

a világgazdaság hatalmi és erőviszonyai a III. évezred legelején? 

5. Melyek a globalizáció fő jellemzői és melyek a világgazdaság előtt álló legfontosabb 

„globális problémák”? 

6. Melyek a transznacionális társaságok működésének legfőbb jellemzői? 

7. Melyek a fizetési mérleg főbb jellemzői? Ismertesse a teljes körű nemzetközi fizetési 

mérleg felépítését! 

8. Milyen valutáris-pénzügyi kockázatokat különböztetünk meg, és mi jellemzi a szuverén 

kockázatokat? Hogyan mérik az ország-kockázatokat? 

9. Jellemezze a Nemzetközi Valutaalap működését! Melyek az IMF főbb hitelkeretei? Mi 

jellemzi az IMF hitelnyújtási gyakorlatát? Mi az IMF szerepe a nemzetközi valutáris-

pénzügyi rendszerben, illetve a világgazdaság egészében? 

10. Ismertesse a szervezett kapitalizmus négy nemzeti regionális modelljének fő jellemzőit! 

11. Ismertesse a szervezett kapitalizmus Nyugat-Európán belüli modellváltozatainak fő 

jellemzőit! 

12. Az európai integráció közgazdaságtani alapjai. Integrációs formák (vámunió, közös 

piac, egységes belső piac, gazdasági unió). A négy alapszabadság. Integrációelméletek. 

13. Az európai integráció fejlődése (Közösségek, Egységes Európai Okmány, Európai 

Gazdasági Térség, Európai Unió). A Lisszaboni Szerződés alapelemei. 

14. Az EU közös költségvetése, a költségvetés alapelvei, fő bevételei és kiadásai. 

15. Melyek az EU közös kereskedelempolitikájának alapelemei? Melyek a főbb 

preferenciális rendszerek?  

16. Az EU Közös Agrárpolitika alapproblémái (árszabályozási rendszer, jóléti hatások, 

nemzetközi kereskedelem). A KAP reform lényege, szakaszai, jövőbeli kilátásai. 
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17. Gazdasági és Monetáris Unió. Optimális valutaövezet. Az egységes valuta előnyei. Az 

euró-rendszer működése. Közös monetáris politika. 

18. Gazdaságpolitikai koordináció. Fiskális politika a monetáris unióban. Stabilitási és 

Növekedési Egyezmény. 

19. Gazdasági növekedés az Európai Unióban. Növekedés és strukturális reformok. 

Lisszabon–típusú reformok. 

20. Az EU bővülése. A keleti kibővülés mikro- és makrogazdasági hatásai. A magyar 

gazdaság EU-adaptációja. 
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Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak 

Záróvizsga „B” tételek 

 

1. Jellemezze a nemzetközi marketing menedzser által kontrollálhatatlan, ill. 

kontrollálható elemeket! 

2. Ismertesse a külpiacra lépés vállalati okait, motivációit és a kilépés külkereskedelem-

technikai formáit! 

3. Jellemezze a nemzetközi konjunktúrakutatás modern módszereit! 

4. Ismertesse a nemzetközi piackutatás sajátosságait! 

5. Elemezze a földrajzi, jogi és politikai környezet szerepét a nemzetközi marketingben! 

6. Jellemezze a kultúra operacionális fogalmát a nemzetközi marketing szempontjából! 

7. Elemezze E. T. Hall alapján az eltérő idő- és térfelfogások szerepét a nemzetközi 

tárgyalások során! 

8. Elemezze az ún. Hofstedei-dimenziók alapján a nemzeti különbségek szerepét a 

nemzetközi tárgyalásokon! 

9. Jellemezze a személyes eladás kooperatív ill. kompetitív stratégiáit és taktikai elemeit! 

10.  Jellemezze a nemzetközi üzleti szokások három csoportját (kulturális imperatívuszok, 

exkluzívok, adiaphorák)! 

11. Jellemezze a nemzetközi termékpolitikát, az ún. sikertermékeket! 

12. Jellemezze a nemzetközi árpolitikát meghatározó tényezőket, árazási eljárásokat! 

13. Magyarázza meg az ún. áreszkaláció jelenségét és összefüggését a nemzetközi 

logisztikával! 

14. Ismertesse a nemzetközi vertikális értékesítési csatornarendszer (VMR) sajátosságait! 

15. Jellemezze az ún. „Bécsi Egyezmény” alapján az ajánlatot, ill. a nemzetközi adásvételi 

szerződés létrejöttét! 

16. Sorolja föl és jellemezze a nemzetközi adásvételi szerződés tartalmi feltételeit! 

17. Sorolja föl az Incoterms 2010 klauzuláit és jellemezze az ún. kétpontos paritásait! 

18. Jellemezze az okmányos meghitelezés (akkreditív) szokványát és fajtáit! 

19. Jellemezze az okmányos beszedvény (inkasszó) szokványát és fajtáit! 

20. Elemezze a nemzetközi faktorálás és a nemzetközi forfétolás jelentőségét! 


