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Regionális Gazdasági Tanácsadó szakirányú továbbképzési szak záróvizsga 
tételsor 

1) Fogalmazza meg a gazdasági növekedés és a társadalmi jólét legfontosabb 

közgazdasági összefüggéseit, kategóriáit. Vázolja fel a regionális gazdaságtan és a 

gazdaságföldrajz közötti különbségeket! Fogalmazza meg az optimális térhasználat 

főbb gazdasági, környezeti összefüggéseit! 

 

2) Ismertesse a nemzeti és regionális fejlesztési tervek szerepét, összefüggéseit! 

Mutassa be a vidékfejlesztés alakulását, főbb intézkedéseit, röviden jellemezze az 

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapot! 

3) Ismertesse a versenyképesség értelmezését, térjen ki a regionális és települési 

versenyképességre is! Nevezze meg a versenyképesség legfontosabb tényezőit! 

Ismertesse a vertikális és horizontális kooperációk főbb jellemzőit, gazdasági 

előnyeinek főbb összefüggéseit! 

4)  Ismertesse a természeti, a gazdasági, és a humán erőforrás tényezők szerepét a 

telephelyválasztásban, valamint a működő tőke áramlását befolyásoló főbb 

tényezők rendszerét a gazdaságfejlesztésben. 

5) Ismertesse a regionális tudomány és a regionális gazdaságtan szerepét, 

módszereit, vizsgálati eszközeit! Fogalmazza meg az exportbázis, az endogén és a 

polarizációs fejlődés elméletének szerepét, jelentőségét. Ismertesse a centrum és 

periféria problémakörének főbb összefüggéseit a hazai területfejlesztésben. 

6)  Ismertesse a területi egyenlőtlenségek kialakulásának főbb tényezőit, mérését, 

mutatóit (duál-mutató, a súlyozott relatív szórás, és a Hoover-mutató)! Mutassa 

be a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez kapcsolódó, az EU-ban működő 

közösségi kezdeményezések rendszerét! 

7) Mi a technológia és az innováció jelentősége, megjelenése és térbeli elterjedése. 

Mutassa be a Regionális fejlesztési stratégiák fajtáit, valamint a különböző 

fejlesztési zónák elhelyezkedését az Európai Unióban! Ismertesse a Helyes 

mezőgazdasági gyakorlat (GAP) fogalmát! 

8) Mi a mobilitás és hatása a térszerkezetre? Mutassa be a turizmus gazdasági 

fejlesztési lehetőségeit, irányait, pénzügyi forrásait az EU-ban! Ismertesse a 

turisztikai vonzerőleltár főbb összefüggéseit!  
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9) Mik az infrastrukturális fejlesztések gazdasági növekedésre gyakorolt hatásai, 

tendenciái és főbb összefüggései? Nevezze meg a klaszterek és szinergiák főbb 

gazdasági hatásait! Ismertesse a klaszterek kialakulásának és 

gazdaságfejlesztésének főbb összefüggéseit, formáit és lehetőségeit a hazai 

gazdaságszerkezetben! 

10) Ismertesse az alternatív energiaforrások lehetőségeit, fejlesztésük főbb 

összefüggéseit az energiagazdálkodásban! Mutassa be az Alternatív 

gazdaságfejlesztési irányokat!  

11) Ismertesse a területi tervezési és programozási elméletek főbb összefüggéseit, 

gyakorlati megvalósítását, valamint a területi tervezési folyamat lépéseit! 

12) Ismertesse az innováció jelentőségét és térbeli terjedését! Vázolja a tervezési 

stílusokat és típusokat, a tervezési folyamat főbb módszereinek elemzését, 

valamint mutassa be használhatóságukat a tervezési folyamaton belül! 

13) Vázolja a reurbanizációs városfejlődési szakasz jellegzetességeit! Milyen eltérő 

településfejlesztési feladatok adódnak a történelmi belvárosok, a lakótelepek és 

a barnamezős területek megújítása során? 

14)  Mutassa be a gazdasági tevékenységek térbeli koncentrálódási kialakulásának 

főbb tényezőit, a lokális externáliák és agglomerációs előnyök jelentőségét! 

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

és a vidékfejlesztés térségeit! Ismertesse a magyar turizmus stratégia főbb 

irányvonalait, és fejlesztési prioritásait! Mutassa be a főbb turisztikai trendeket a 

világban!  

15)  Ismertesse a növekedési és versenyképességi pólusok elméleteit (centrum és 

periféria)! Mik a magyarországi versenyképességi pólusok és fejlesztési 

tengelyek? Hasonlítsa össze a települések fejlesztési és rendezési tervezését! 

Mutassa be a LEADER-program filozófiáját és működésének főbb szabályait! 

 


