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 A mezőgazdaság és élelmiszeripar struktúrája, gazdasági jelentősége, fejlődési 

tendenciái és szerepe a nemzetgazdaságban. 

 A mezőgazdasági termelés erőforrásai és azok megítélése a főbb ágazatok 
(növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet) aspektusából, különös tekintettel a 
termőföld, a tőke, a munkaerő és a természeti tényezők kérdésére.  

 A főbb szántóföldi növénytermesztési ágazatok (gabona, olajnövények) 
üzemgazdasági kérdései: gazdálkodási sajátosságok, erőforrásigény, költség- és 
jövedelemviszonyok, a hatékonyságnövelés kulcstényezői. 

 A főbb állattenyésztési ágazatok (tej-, sertéshús- és csirkehús-termelés) 
üzemgazdasági kérdései: gazdálkodási sajátosságok, erőforrásigény, költség- és 
jövedelemviszonyok, a hatékonyságnövelés kulcstényezői. 

 A főbb kertészeti ágazatok (zöldség- és gyümölcstermelés) üzemgazdasági kérdései: 
gazdálkodási sajátosságok, erőforrásigény, költség- és jövedelemviszonyok, a 
hatékonyságnövelés kulcstényezői. 

 A termőföld és használatának összefüggései, birtokviszonyok, földtulajdon, 
földhasználat gazdasági kérdései  

 Vállalkozási formák és termelői szerveződések a mezőgazdaságban, szervezeti 
struktúra, szervezeti kultúra  

 Humán erőforrás szerepe a mezőgazdaságban, a vállalati munkaerő-gazdálkodás, a 
humán erőforrás-menedzsment feladatai  

 Az Európai Unió Vidékfejlesztési Politikája  

 Az EU Közös Agrárpolitikája (KAP)  

 Az Európai Unió főbb intézményei és működésük  

 A számviteli munka szabályozása, a számviteli politika célja, feladatai, a 
mezőgazdasági vállalkozások számviteli politikájának sajátosságai  

 A mezőgazdasági termelők (társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, 
őstermelők) könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettsége, a kettős és 
egyszeres könyvvitel sajátosságai  

 A beszámoló részei, a mérleg felépítése, a főbb mérlegsorok tartalma, mérlegelemzés.  

 Az eredménykimutatás célja, összeállításának módja, az eredmény összetevői, az 
eredménykategóriák információ-tartalma  

 A mezőgazdaság finanszírozásának lehetőségei, a mezőgazdasági hitelfelvétel 
rendszere 

 A vidéki gazdaság diverzifikálása, vidéki közösségek fejlesztése 

 A Kohéziós Politika bemutatása a 2014-2020-as költségvetési időszakban 
(EUROPA2020 és pénzügyi alapok)  

 A regionális fejlődésre ható tényezők számbavétele, szerepük értékelése, különös 
tekintettel a gazdasági tényezőkre 

 A vidék erőforrás rendszere, az agrárium és vidék kapcsolatrendszere 

 A hazai vidékfejlesztési politika jellemző eszköztára (EMVA 2014-2020), különös 
tekintettel a Vidékfejlesztési Programra (VP). 

 A hazai településfejlesztés cél- és eszközrendszere 



 A magyar mezőgazdasági szaktanácsadás felépítése, működése és támogatása 
(2014-2020) 

 A magyar élelmiszer-gazdasági külkereskedelem jellemzői (alapanyag, elsődleges és 
másodlagos feldolgozású termékek) 

 


