
 

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak 

Záróvizsga „A” tételsor 

 

1. A gazdasági növekedés és társadalmi jólét legfontosabb közgazdasági összefüggései és 

kategóriái. A regionális gazdaságtan és a gazdaságföldrajz közötti különbségek. 

2. A nemzeti és regionális fejlesztési tervek szerepe, összefüggései. Mutassa be a 

vidékfejlesztés alakulását, főbb intézkedéseit, második pillérré válását a közös 

agrárpolitikán, röviden jellemezze az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapot! 

3. Ismertesse a közép-magyarországi régió területi folyamatait és szerkezetét, továbbá 

vázolja a főváros és városrégiójának főbb társadalmi–gazdasági–környezeti problémáit! 

4. Az optimális térhasználat főbb gazdasági összefüggései. Telephelyelméletek 

kialakulásának főbb jellemzői. Mezőgazdasági (THÜNEN) és ipari (WEBER) 

telephelyelméletek rendszerei, jelentőségük, térgazdasági elméletek (LÖSCH). 

5. A versenyképesség értelmezése, regionális és települési versenyképesség 

Magyarországon. Nevezze meg a versenyképesség legfontosabb tényezőit. Ismertesse 

vertikális és horizontális kooperációinak főbb jellemzőit, gazdasági előnyeinek főbb 

összefüggéseit.  

6. Telephelyelméletek napjainkban. A természeti, a gazdasági és a humán erőforrás szerepe 

a telephelyválasztásban. A működő tőke áramlását befolyásoló főbb tényezők rendszere a 

hazai gazdaságfejlesztésben. 

7. A regionális tudomány és a regionális gazdaságtan szerepe, módszerei, vizsgálati 

eszközei. Az exportbázis, az endogén és a polarizációs fejlődés elméletének szerepe, 

jelentősége. Centrum és periféria problematikájának főbb összefüggései a hazai 

területfejlesztésben. 

8. A regionális politika történelmi kialakulásának főbb összefüggései, fejlődése, hosszú távú 

céljai, forrásai és szerepe a regionális fejlesztésben. A NUTS rendszer főbb részei, hazai 

területfejlesztés intézményrendszerének elemei. 

9. A területi egyenlőtlenségek kialakulásának főbb tényezői, mérése, mutatói (Duál-mutató, 

a súlyozott relatív szórás, és a Hoover-mutató). A területi egyenlőtlenségek 

mérsékléséhez kapcsolódó, az Európai Unóban működő közösségi kezdeményezések 

rendszere. 

10. A technológia és az innováció jelentősége, megjelenése és térbeli terjedése. Regionális 

fejlesztési stratégiák fajtái, hasonlóságok, különbségek, ESDP, EURÓPA 2000 és az 

EURÓPA 2000+. A különböző fejlesztési zónák elhelyezkedése az Európai Unióban. 

Helyes mezőgazdasági gyakorlat (GAP). 



 

11. Regionális gazdaságfejlesztést segítő speciális szervezeti elemek. A helyi 

gazdaságfejlesztés menedzselésének főbb feladatai és gyakorlati problémái. Az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap céljainak főbb összefüggései, 

támogatási rendszerük. 

12. A tőke mobilitása és hatása a térszerkezetre. A turizmus gazdaságfejlesztési lehetőségei, 

irányai, pénzügyi forrásai az Európai Unióban. A hazai turisztikai vonzerőleltár főbb 

összefüggései. 

13. Klaszterek és szinergiák főbb gazdasági hatásai. A klaszterek kialakulásának és 

gazdaságfejlesztésének főbb összefüggései, formái, lehetőségei a hazai 

gazdaságszerkezetben.  

14. A regionális fejlődés politikai távlatai, a hazai intézményrendszer főbb elemei 

(1996/XXI. sz. törvény) Az infrastrukturális fejlesztések gazdaságnövekedésre gyakorolt 

hatása, a hazai tendenciák főbb összefüggései. 

15. Alternatív energiaforrások lehetőségei, fejlesztésük főbb összefüggései a hazai 

energiagazdálkodásban. Alternatív gazdaságfejlesztési irányok. 

16. A területi tervezés és programozás elméletek főbb összefüggései, gyakorlati 

megvalósulásuk. A hazai területi tervezés intézményrendszere. Területi tervezési 

folyamat lépései, a tervezés monitoringjának főbb kérdései. 

17. A technológia és az innováció jelentősége, megjelenése és térbeli terjedése. Tervezési 

stílusok és típusok, a tervezési folyamat főbb módszereinek elemzése, használhatóságuk 

bemutatása a tervezési folyamaton belül. 

18. Az Európai Unió agrár- és vidékfejlesztési intézkedéseihez kapcsolódó támogatások 

hazai intézményrendszere. A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének sajátosságai, a 

beruházás-politika jellemzői, irányai és lehetőségei a mezőgazdaságban. A kifizetések 

intézményi hátterének működésének főbb összefüggései. 

19. Vázolja azokat a történelmi tényezőket, azaz múltbéli folyamatokat és politikai 

beavatkozásokat, amelyek a mai hazai térszerkezet kialakulására jelentős hatással voltak! 

20. Értékelje és hasonlítsa össze az első és a második Nemzeti Fejlesztési Tervet! Vázolja a 

magyar területi közigazgatás problémáit és fejlesztési lehetőségeit! Mutassa be a 

közigazgatás jelenlegi hazai struktúráját és a reformtörekvések főbb irányait! 

 

 

 

Gödöllő, 2010. január 10. 

 

Dr. Sikos T. Tamás 

szakvezető, egyetemi tanár 



 

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak 

Záróvizsga „B” tételsor 

 

Területfejlesztési szakirány 
 

1. Mi a marketingföldrajz, ismertesse iskoláit! 

2. Ismertesse a központi telephelyelmélet klasszikus modelljeinek lényegét (feltételei, 

ábrázolja is)! 

3. Ismertesse a bevásárlóközpontok osztályozási módszereit (azonosságok különbségek, 

Berry, Thorpe, Dawson)! 

4. Melyek a GIS főbb felhasználási területei? 

5. Fogalmazza meg a Berry-féle Chicagó-i modell lényegét! 

6. Ismertesse az üzleti telephelyválasztás stratégiáját (Applebaum)! 

7. Ismertesse a területi elemzések sajátos módszertani irányait, problémáit! 

8. Hasonlítsa össze az Alföld és Észak-Magyarország regionális különbségeinek okait, főbb 

tényezőit! 

9. Vázolja a reurbanizációs városfejlődési szakasz jellegzetességeit! Milyen eltérő 

településfejlesztési feladatok adódnak a történelmi belvárosok, a lakótelepek és a 

barnamezők megújítása során? 

10. Mit ért a települési imázs fogalmán? Milyen különböző célcsoportjai, illetve feladatai 

vannak a településmarketingnek az imázs alakítása szempontjából? 

11. Ismertesse a helyi közszolgáltatások típusait és ezek finanszírozási forrásait! Értékelje az 

állami-, önkormányzati-, magán- és a civilszektor szerepét a települések 

közszolgáltatásainak biztosításában Magyarországon! 

12. Mutassa be a gazdasági tevékenységek térbeli koncentrálódása kialakulásának főbb 

tényezőit, a lokális externáliák és agglomerációs előnyök jelentőségét! 

13. Mutassa be a szuburbanizáció, illetve a dezurbanizáció okozta települési (társadalmi, 

gazdasági és környezeti) problémákat, és területi konfliktusokat, továbbá a 

településfejlesztés beavatkozási lehetőségeit! 



 

14. Ismertesse a magyar turizmus stratégia főbb irányvonalait és fejlesztési prioritásait! 

Mutassa be a főbb turisztikai trendeket a világban! 

15. Mutassa be a vidék fogalmát az OECD és az EU szerint, a hazai vidék értelmezést és a 

vidékfejlesztés térségit! 

16. Ismertesse a növekedési és versenyképességi pólusok elméleteit (centrum és periféria). 

Mik a magyarországi versenyképességi pólusok és fejlesztési tengelyek. 

17. Ismertesse az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program céljait, prioritásait, főbb 

jellemzőit, forrásait és a végrehajtását biztosító intézményrendszert! 

18. Hasonlítsa össze a települések fejlesztési és rendezési tervezését! 

19. Ismertesse a turizmus szerepét és jelentőségét a magyar gazdaságban és társadalomban! 

20. Mutassa be a Leader-program filozófiáját és működésének főbb szabályait, értékelje a 

hazai megvalósulását! 

 

 

Gödöllő, 2010. január 10. 

 

 

 

Dr. Sikos T. Tamás 

szakvezető, egyetemi tanár 


