Záróvizsga tételek
Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc
1. Ismertesse a vidékfejlesztés legfőbb kihívásait és lehetőségeit a vidékszociológiai kutatások
újabb fejleményeinek fényében! Melyek a vidék imázsának jellemzői? Ismertesse az
imázsteremtés céljait és a vidéki életre gyakorolt hatását!
2. Határozza meg a vidékgazdaság jelentéstartalmát! Mutassa be annak főbb jellemzőit (Porterjelentés) és a vidékgazdaság ideáltípusait! Mit értünk járadékszerző, függő- és vállalkozói
típusú vidékgazdaság alatt?
3. Ismertesse a területi egyenlőtlenségek létrejöttét! Mutassa be a Thünen vidékgazdaság
modelljét, és vázolja a modell alapján annak jellemzőit (távolság, kisméretű alacsony
népsűrűségű települések, specializáció)!
4. Mi a célja és mit tartalmaz az integrált területi beruházások (ITI)? Ismertesse az integrált
területi beruházások és a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) jellemzőit és
különbözőségeit!
5. Ismertesse az EU kohéziós politikájának jellemzőit! Mutassa be az EU aktuális kohéziós
politikai kihívásait! Melyek az ehhez kapcsolódó európai hozzáadott érték (EAV) növelésének
a lehetőségei?
6. Melyek a vidékfejlesztés céljai? Jellemezze a Közös Agrárpolitika (KAP) keretében működő
vidékfejlesztési politika jelenlegi rendszerét, főbb intézkedéseit és prioritásait!
7. Értékelje az agrárpolitika jelentőségét és szükségességét a mai magyar mezőgazdaságban!
Milyen intézkedések és programok szolgálják az agrárpolitikai célok megvalósítását?
Jellemezze a Közös Agrárpolitika jelenlegi intézkedéseit és a várható jövőbeli fejlődés irányait!
8. Rendszerezze az uniós környezetvédelmi politika fejlődését, kialakulását! Jellemezze az EU
jelenlegi környezetvédelmi akciótervét, a főbb sajátosságait és hazai kapcsolódási pontjait!
9. Milyen főbb pénzügyi keretek jellemzik a 2014-2020-as Közös Agrárpolitika támogatási
rendszerét? Milyen főbb változások álltak be a közvetlen támogatások, illetve a vidékfejlesztési
támogatások intézkedéseiben? Elemezze a közvetlen kifizetések, zöldítési támogatások céljait
és eredményeit, hatásait! Milyen folyamatok zajlottak a kisgazdaságok egyszerűsített
támogatásainál?
10. Ismertesse a Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 élelmiszer-termeléssel és élelmiszerláncbiztonsággal kapcsolatos közös célkitűzéseit! Mutassa be a Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020
élelmiszerlánc felügyelettel kapcsolatban megfogalmazott fő prioritásokat, céljait, valamint az
abban rögzített tervezett intézkedéseket!

11. Ismertesse a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 közötti időszakára vonatkozó Fiatal
Gazda Alprogramját-, valamint az Induló Fiatal Mezőgazdasági Termelők Tematikus
Alprogramját (Fiatal gazda, fiatal mezőgazdasági termelő kritériumai, támogatás módja és
mértéke, ráépülő támogatási lehetőségek)!
12. Melyek a településfejlesztés elméleti kérdései? Mutassa be a településhálózatot és
településhierarchiát, a településrendezés és településfejlesztés kapcsolatát, a településfejlődés
főbb térségi összefüggései! Jellemezze a településfejlődést- és -fejlesztést Magyarországon!
13. Ismertesse a településmenedzsment felépítését és alapelveit! Jellemezze a stratégiai és
operatív jellegű településmenedzsmentet! Mutassa be a Közfeladat-menedzselési modelleket, a
településmenedzsment viszonyát az önkormányzati szervezethez és a településmenedzsment
működési kereteit! Ismertesse az önkormányzati értékrendeket, szemléleteket és a
településmenedzsmentet!
14. Ismertesse a településfejlesztés és településmarketing kapcsolatát! Mutassa be a
térkategóriák kapcsolatát a marketinggel, a térség és település marketing kialakulásának okait
és lényegét, sikerességét, versenyképességét, alrendszereit, céljait, célcsoportjait (10 K) és
lehetséges szerepeit a vidékfejlesztésben!
15. Ismertesse a térségi tervezés és fejlesztés elméleti kérdéseit! Mutassa be a területi tervezést,
a stratégiát és a térségi programalkotást! Melyek a legfőbb indikátorok a térségi tervezésben?
Ismertesse a tervezési stílusokat és típusokat!
16. Ismertesse a területi tervezés folyamatát! Melyek a régiók komplex fejlesztési tervének
kidolgozásával kapcsolatos emeltszintű tervezési kérdések? Mutassa be a tervezést segítő
komplex módszereket!
17. Mutassa be a mezőgazdasági áru- és erőforráspiacok működésének főbb jellemzőit, az
európai és hazai élelmiszerpiac általános tendenciáit! Ismertesse az európai- és hazai
termőföldpiac-, valamint a főbb növényi és állati termékpiacok aktuális tendenciái! Mutassa be
a gabona-, állati termék és zöldség - gyümölcspiac európai és hazai alakulását!
18. Mutassa be az innovációt és vállalkozásfejlesztést a helyi gazdaságfejlesztés modern
eszközeinek tükrében (lokális innovációs rendszer, smart infrastruktúra, tudományos parkok,
technopoliszok, üzleti inkubáció, spin-off vállalkozások, klaszterek)!
19. Ismertesse a helyi gazdaságfejlesztés eszközorientált- és képességszemléletű
megközelítésének alapvető különbségeit, a két irányzat legfontosabb alapvetéseit és
szemléletét!
20. Ismertesse a rövid ellátási lánc szerepét a vidékfejlesztésben! Mit értünk a REL alatt,
melyek annak sajátosságai? Mutassa be a REL gazdasági-, környezeti- és társadalmi
jelentőségét!

