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 Ismertesse az EU kohéziós és regionális politikájának alapelveit, céljait, eszközeit! 

 Ismertesse és jellemezze az EU strukturális alapok programozását, elveit és 
gyakorlatát (EU és nemzeti szinten)! 

 Ismertesse a területfejlesztés tartalmi jellemzőit, hazai korszakait, eszközeit és 
intézményrendszerét (területfejlesztési törvény)! 

 Ismertesse a piacok fogalmát, a mezőgazdasági piacok specialitásait és gazdasági 
fontosságának mérőszámait! 

 Ismertesse a mezőgazdasági piacok analitikai módszertanának elveit és eszközeit 
(keresleti és kínálati elvek, rugalmasság, alternatív piaci szerkezetek)! 

 Ismertesse a mezőgazdasági piacok térbeli aspektusait (térbeli karakterisztikája, 
nemzetközi kereskedelem összefüggései)! 

 Ismertesse az mezőgazdasági piacok időbeli aspektusait (raktározási döntések, future 
és opciós ügyletek)! 

 Ismertessen egy növénytermesztési termékpályát (gabona termékpálya; napraforgó 
termékpálya; friss zöldség és gyümölcs termékpálya, asztali és tájbor termékpálya)! 

 Ismertessen egy állattenyésztéshez kapcsolódó termékpályát (tej termékpálya; 
csirkehús termékpálya; sertéshús termékpálya)! 

 Ismertesse a helyi termékek felkarolásának, népszerűsítésének módjait mezőgazdasági 
termékek esetén, valamint a helyi pénzhelyettesítő eszközök bevezetésének előnyeit és 
hátrányait! 

 A vidékfejlesztés alapkérdései, a vidékgazdaság jellemzői, lehatárolása 

 A falu-város kapcsolatot meghatározó folyamatok 

 Részletezze a vidékgazdaság erőforrásait (humánerőforrás, természeti erőforrások, táj 
és tájkép, vidéki települések, egyéb erőforrások)! 

 Jellemezze a vidékgazdaság teljesítményét, versenyképességét, és részletezze a 
gazdasági fejlettség mérésére szolgáló módszereket! 

 Mutassa be a Közös Agrárpolitika jelentőségét és szükségességét a mai magyar 
mezőgazdaságban! Milyen intézkedések és programok szolgálják az agrárpolitikai 
célok megvalósítását? Jellemezze a KAP jelenlegi intézkedéseit és a várható jövőbeli 
fejlődés irányait!  



 Mutassa be az EU környezetvédelmi politika fejlődését, kialakulását! Jellemezze az 
EU jelenlegi környezetvédelmi akciótervét, a főbb sajátosságait és hazai kapcsolódási 
pontjait! 

 A környezetpolitika eszközei/szabályozása (csoportosítás, rövid jellemzés, példák) 

 Energianövények jellemzői, típusai, gazdasági értékelése 

 A biogáz-előállítás gazdasági értékelése és szerepe a vidékfejlesztésben 

 Bio-üzemanyagok gazdasági értékelése és szerepük a vidékfejlesztésben 

 Ismertesse a régiók komplex fejlesztési tervének kidolgozásával kapcsolatos tervezési 
kérdéseket 

 A területi tervezés szerkezete és tartalma egy tetszőleges esettanulmány példáján 
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