KOMPLEX VIZSGA TÉTELSOR
Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak

1. Ismertesse korunk jelentősebb geopolitikai és geoökonómiai folyamatait!
2. Miért fontos a városok, várostérségek szerepe a gazdasági növekedésben és versenyképességben, illetve a
fenntartható fejlődés szempontjából?
3. Mutassa be a regionális gazdaságtan legfontosabb megközelítéseit, elméleteit!
4. Mutassa be Európa gazdasági térszerkezetének főbb jellemzőit!
5. Mutassa be az EU Kohéziós Politikáját, mint magyarországi fejlesztési tényezőt, illetve egyéb attól független
fejlesztési tényezőket!
6. Milyen elméleti tervezési megközelítéseket és tervezői szerepköröket ismer?
7. Milyen lépései vannak a rendszerszerű stratégiai tervezésnek, különösen a területi stratégiaalkotásban?
8. Mutassa be a projektmenedzsment főbb jellemzőit és a főbb szervezeti menedzsmenti típusokat!
9. Milyen gazdasági és társadalmi haszna van a városi és térségi léptékű területi tervezésnek? Milyen eszközök
biztosíthatják ezt?
10. Értékelje a magyar településhálózat és a gazdasági térszerkezet sajátosságait és kihívásait!
11. Milyen kihívásokat hordoznak a nagyvárosok?
12. Milyen jellemzői vannak a társadalom városon belüli térbeli elrendeződésének, mintázatainak?
13. Milyen tervezési tevékenységek, tervtípusok jellemzőek a hazai gyakorlatra?
14. Melyek a kvalitatív adatgyűjtés alapelvei és lehetséges eszközei?
15. Mit jelent a közösségi tervezés, milyen előnyökkel jár alkalmazása?
16. Ismertesse a magyarországi tervezői-fejlesztői gyakorlat számára legfontosabb területi adatbázisokat, területi
elemzési módszereket!
17. Milyen módszerek és eszközök állnak rendelkezésünkre a klíma-stabilizálását illetően?
18. Mutassa be az innovációk szerepét a környezetvédelemben (energetika és ökohatékonyság), jellemezze a
környezeti innovációk típusait és terjedésüket!
19. Mutassa be a 4. ipari forradalom hatásait a fenntarthatóságra!
20. Mutassa be az ökológiai közelítésmód specifikumait és szerepét a fenntartható fejlődésben (természet és
társadalom viszonya, minőség és/vagy jóság az ökológiában, állapotelemzés fogalmak)!
21. Mutassa be a fenntartható fejlődés fogalmának evolúcióját és eltérő értelmezéseit!
22. Milyen előnyei és hátrányai lehetnek a környezetpolitikában a gazdasági eszközök alkalmazásának? (Térjen ki az
európai gyakorlatok bemutatására is!)
23. Mutassa be az Európai Unió környezetpolitikájának működését és alapelveit! (Térjen ki az aktuális trendekre!)
24. Milyen típusú és mértékű negatív externáliák kapcsolódnak az egyes közlekedési módokhoz?
25. Milyen tényezők motiválhatják elsősorban a vállalatokat környezeti teljesítményük javítására?
26. Milyen szerepe lehet a fogyasztóknak illetve a befektetőknek a vállalati fenntarthatóság előmozdításában?
27. Milyen területei és szintjei vannak a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának?
28. Mutassa be elméleti síkon, hogyan valósítható meg a tökéletesen és a nem tökéletesen keveredő szennyeződések
elhárításának optimális elosztása három vállalat között!
29. Az externália fogalmára építve mutassa be az erőforrások szűkösségéből fakadó környezeti problémák
közgazdasági kezelésének a lehetőségeit!
30. Ismertesse az ökológiai lábnyom számítás mikéntjét, jelentőségét és jelenlegi trendjeit!

