ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc Szak
Vidéki Térségek Fejlesztése Specializáció, specializáció nélkül
„A”
1. Ismertesse a területfejlesztés és a vidékfejlesztés kapcsolatrendszerét!
2. Hogyan történik a vidék lehatárolása az EU-ban és Magyarországon?
3. Ismertesse a vidékpolitika közös agrárpolitikában betöltött szerepét!
4. Ismertesse az EU strukturális és kohéziós politikájának főbb jellemzőit!
5. Az Európai Unió agrárszabályozásának főbb összefüggései, intézmény- és
eszközrendszere. A Közös Agrárpolitika (CAP) eszközei, irányai a fontosabb
szabályozási eszközök jellemzői és hatásuk a CAP működése során.
6. Ismertesse a strukturális és kohéziós alapok feladatait!
7. A Közösségi Kezdeményezések bemutatása
8. Milyen alapelvei vannak a vidékfejlesztésnek?
9. Ismertesse az Új Széchenyi Terv felépítését!
10. Mutassa be a Széchenyi 2020 operatív programjait!
11.

A vidéki térségek demográfiai jellemzői, a vidéki társadalmak jellemzői.
12. Magyarország térszerkezeti problémái, regionális különbségek
13. Munkaerőpiaci jellemzők a vidéki térségekben.
14. Mutassa be a vidéki gazdaság szerkezetét és jellegét!
15. Mutassa be a Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Program célrendszerét, prioritásait
és fő intézkedéseit!
16. A régió fogalma, jellemzése, a régióalkotás problémái Magyarországon
17. A regionális és vidékfejlesztési politika intézményi és szervezeti rendszere
Magyarországon
18. Fenntarthatóság a vidékfejlesztésben, a terület- és településfejlesztésben
19. A területi verseny és főbb jellemzői, versenyképesség–regionális versenyképesség
20. Telephelyelméletek

„B”

1. Tervezési típusok
2.Stratégiai és operatív programozás bemutatása
3.Ismertesse a problémafát, célfát!
4.Program, projekt, pályázat bemutatása
5.A projekt fogalma és jellemzése (célok, tevékenységek, erőforrások, háttér, indikátorok,
kockázatelemzés).
6.Mutassa be az akciócsoport szerepét a LEADER keretében!
7.A projekt menedzsment szervezet felépítése, tagjainak és funkcióinak bemutatása
8.Térinformatikai rendszerek szerepe a vidékfejlesztésben
9.A pályázati dokumentáció összeállításának lépései
10. Mutassa be a tárgyi örökség nyújtotta lehetőségeket a vidékfejlesztésben!
11. Mutassa be a szellemi örökség nyújtotta lehetőségeket a vidékfejlesztésben!
12. A szaktanácsadás célja és szerepe, a szaktanácsadó teendői
13. Az új ismeretek adaptálásának és elterjedésének folyamata.
14. Az ismeretátadás módszertana.
15. Mutassa be a VP keretén belül meghirdetett Agrár-környezetgazdálkodási támogatást
és hasonlítsa össze a korábbi ÚMVP-s programmal!
16. Ismertesse a megvalósíthatósági tanulmány tartalmi felépítését!
17. Foglalja össze röviden a centrum-periféria modell lényegét!
18. Az Európai Unió agrár- és vidékfejlesztési intézkedéseihez kapcsolódó támogatások
hazai intézményrendszere. A kifizetések intézményi hátterének működésének főbb
összefüggései
19. Térbeli hálózatok, klaszterek
20. A régió- és településmarketing szerepe és jelentősége

