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Záróvizsga tételsor a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon 

(Érvényes 2017 áprilisától) 

 

 Nemzetközi kereskedelemelmélet  

 Ismertesse, hogyan határozódik meg a kereskedelem szerkezete a ricardói, a specifikus 

tényezők, illetve a Heckscher-Ohlin-féle modellben! 

 Ismertesse milyen következtetésekre juthatunk a nemzetközi kereskedelem 

jövedelemeloszlási hatásait illetően a specifikus tényezők modellje, illetve a 

Heckscher-Ohlin modell alapján! Ismertesse a ricardói és a Heckscher-Ohlin féle 

modellel kapcsolatos empirikus tapasztalatokat! 

 Ismertesse a tökéletes versenytől eltérő piacszerkezetek hatásait a nemzetközi 

kereskedelemre!  

 

 Haladó nemzetközi marketing  

 Makro- és mikrokörnyezet-elemzés a nemzetközi marketingben. 

 Nemzetközi piacszegmentáció és célcsoportképzés. A külpiacra lépés motivátorai, 

akadályai, formái.  

 A nemzetközi 4P: A promóciós mix nemzetközi vonatkozásai. A nemzetközi 

disztribúciós rendszer. A nemzetközi termékpolitika kérdései. Árképzési stratégiák 

nemzetközi környezetben.  

 

 Haladó fejlődésgazdaságtan  

 Fejlődéselméletek. (A fejlettség értelmezési problémái, lineáris fejlődéselméletek, a 

strukturális átalakulás elméleti modellje Lewis-nál, neoklasszikus fejlődéselméletek, 

dependencia elméletek, koordinációs elméletek, több egyensúlyi pontú modellek, O-

gyűrű elmélet)  

 

 Nemzetközi pénzügyek  

 Milyen szakaszait különítjük el a nemzetközi pénzügyi intézményrendszer 

működésének? Jellemezze az egyes szakaszokat! 

 Milyen változások mentek végbe az IMF feladatkörében az 1970-es évek óta? 

Milyen érvek szólnak amellett, hogy a világgazdaságnak szüksége van az IMF-re? 

Mivel magyarázható, hogy a nemzeti politikusoknak szüksége van az IMF-re? 

 Milyen előnyei és hátrányai vannak a monetáris integrációnak? Melyek az optimális 

valutaövezet elmélet kritériumai? Mit jelent az endogenitás? 

 

 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga  

 Külkereskedelmi szerződések általános kérdései, jellemzői 

 A nemzetközi adásvétel (Bécsi Vételi Egyezmény)  

 A tulajdonjog szerepe a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban. Értékpapírok a 

nemzetközi kereskedelemben.  
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 Haladó nemzetközi menedzsment  

 Ismertesse a globális környezet elemzésének legfontosabb módszereit: politikai, jogi, 

gazdasági, kulturális környezet!  

 Ismertesse a globális menedzsment kulturális kontextusának legfontosabb aspektusait! 

 Humánerőforrás menedzsment multinacionális vállalatoknál. 

 

 Nemzetközi tényezőáramlás  

 Ismertesse a nemzetközi működőtőke-áramlás legfontosabb fogalmait, tendenciáit, 

telephelyválasztási és internalizációs magyarázatait! 

 A nemzetközi munkaerő-áramlás okai és jellemzői a XIX-XX. században. Hatások a 

befogadó és exportáló országokra. 

 

 Kereskedelempolitika 

 A kereskedelempolitika eszközei és jóléti hatásaik. 

 A kereskedelempolitika politikai gazdaságtana. 

 Kereskedelempolitika a fejlett és fejlődő országokban. 

 

 Cégjog az EU-ban   

 Az Európai Unió társasági jogi jogalkotása, a társaságalapítás szabadsága és a 

társasági jogi jogharmonizáció alapjai. 

 A gazdasági társaságok alapításának és szervezeti felépítésének sajátosságai a magyar 

és az EU-s jogi normák tükrében. 

 A szupranacionális társasági formák jellemzői és megkülönböztető jegyei 

 

 

 Nemzetközi egyezmények, szervezetek és gazdasági hatásaik 

 Ismertesse az ENSZ alapokmányát és a második világháború után létrejövő 

nemzetközi szervezetekre gyakorolt hatását. (WTO, OECD stb.)  

 Ismertesse a NATO szerződést és politikai következményeit.  

 

 Az EU belső piaca 

 Mutassa be az egységes belső piac kialakításának főbb állomásait! 

 Sorolja föl az  EU belső piacához kapcsolható négy alapszabadságot és részletesen 

mutasson be egyet ezek közül! 

 Ismertesse az államokra vonatkozó uniós versenyjogi szabályozást! 

 


