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KÖZÖS TÉTELEK
1.

Mutassa be az Európai Unió intézményrendszerét!
a. Intézmények összetétele, feladatai, hatáskörei, működése.
b. Jellemezze a magyar jelenlétet az EU egyes intézményeiben.
c. Mutassa be a Nizzai és a Lisszaboni Szerződés okozta változásokat.

2.

Mutassa be az egységes piacot és a négy alapszabadságot!
a. Jellemezze az áruk és szolgáltatások szabad mozgását.
b. Ismertesse a személyek és a tőke szabad mozgását.

3.

Mutassa be az EU Gazdasági és Monetáris Unióját!
a. Mutassa be az Európai Monetáris Rendszer és a Maastrichti Szerződés következményeit.
b. Ismertesse a közös pénz bevezetésének feltételrendszerét, használatának gazdasági hatásait.
c. Röviden jellemezze az eurózóna jelenlegi helyzetét és hazánk felkészültségét a tagságra.

4.

Mutassa be a nemzetközi szervezetek fejlődését a XX. században!
a. Jellemezze a nemzetközi szervezetek alapítását kiváltó legfőbb okokat és indítékokat.
b. Kategorizálja a nemzetközi szervezeteket.

5.

Mutassa be a WTO (korábban GATT) működését és hatását a világkereskedelem alakulására!
a. Jellemezze a WTO (GATT) alapelveit és céljait.
b. Ismertesse röviden a WTO (GATT) fordulóinak eredményeit a 90-es évektől.
c. Ismertesse a vitarendezési panel szerepét, működését.

6.

Mutassa be az EU foglalkoztatáspolitikájának főbb jellemzőit!
a. Definiálja a fogalakoztatáspolitikát, helyét az EU politikák rendszerében
b. Ismertesse a lisszaboni célkitűzések foglalkoztatáspolitikai aspektusát
c. Ismertesse az EUROPA 2020 célkitűzések foglalkoztatáspolitikai aspektusát

7.

Ismertesse a munkaerőpiacot leíró kategóriákat, EU és a magyar munkaerőpiac főbb jellemzőit!
a. Definiálja a foglalkoztatottak, munkanélküliek kategóriáját
b. Ismertesse a munkaerőpiacot leíró ráták definicióit
c. Néhány adattal jellemezze az EU és a magyar munkaerőpiacot

8.

Mutassa be a települések fogalmát, csoportjait, az urbanizáció folyamatát!
a. Mutassa be a települések osztályozásának lehetőségeit.
b. Mutassa be a városok szerkezetét.
c. Ismertesse a városok fejlődését, a modern urbanizáció szakaszait.

9.

Definiálja a fenntartható fejlődést és alapelveit, és ismertesse a mérési módszereket!
a. Ismertesse az erős és gyenge fenntarthatóság közötti különbségeket!
b. Értelmezze a decoupling és rebound hatásokat
c. Nevezze meg, és mutassa be milyen mérési módszereket ismer a fenntartható fejlődés nyomon
követésére!

10. Mutassa be az európai területi stratégiai tervezés indokait és jellemzőit!
a. Jellemezze az európai területi fejlődés stratégiai kihívásai!
b. Foglalja össze az Európai Unió általános és valamelyik transznacionális együttműködés
speciális területi céljait!
11. Mutassa be a regionális tudomány tartalmat, céljait, vizsgálati dimenzióit!
a. Ismertesse a regionális tudomány kutatási témaköreit.
b. Ismertesse a régió fogalmat es típusait.
c. Mutassa be a régióformáló folyamatokat.
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NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA SZAKIRÁNY

1.

Mutassa be a szállítmányozásban alkalmazott kereskedelmi szerződéseket és a felelősség
alakulását!
a. Jellemezze a szállítmányozói szerződést, valamint a szállítmányozó és megbízó felelősségét!
b. Jellemezze a fuvarozási szerződést, valamint a fuvarozó és fuvaroztató felelősségét!

2.

Mutassa be a közúti és vasúti közlekedést, szállítmányozást!
a. Ismertesse a közúti közlekedés fejlődését, a CMR fuvarlevél tartalmát, valamint a közúti
áruszállítás során alkalmazott fuvardíj számítását!
b. Ismertesse vasúti pályát és tartozékait, a CIM fuvarlevél tartalmát és a vasúti fuvardíj
számítását!

3.

Mutassa be a vízi és légi közlekedést, szállítmányozást!
a. Jellemezze a vízi szállítás előnyeit, hátrányait; a folyami és tengeri szállítást!
b. Jellemezze a légi teherszállítást és az élő állatok szállítására vonatkozó szabályokat!

4.

Mutassa be a kombinált fuvarozást, valamint a veszélyes áruk szállítását!
a. Ismertesse a konténeres szállítási rendszereket!
b. Ismertesse a huckpack szállítási rendszereket!
c. Jellemezze a veszélyes árukat és azok szállításra vonatkozó szabályait!

5.

Mutassa be az incoterms klauzuláit!
a. Egy- és kétpontos klauzulák.
b. Induló és érkező klauzulák

6.

Ismertesse az ipar alapvető jellemzőit, mutassa be az iparfejlődés szakaszait, és a következő
ágazatokat!
a. Villamosenergia-termelés.
b. Vas-és acélkohászat.
c. Gépgyártás.
d. Autóipar.

7.

Mutassa be a beszerzés és az értékesítés folyamatát!
a. Hogyan érintik az egyes tevékenységek az MM és SD modulokat?
b. Milyen célt szolgál az Info Record?

8.

Jellemezze az ERP-ben használt szervezeti szintek felépítését!
a. Hogyan csoportosíthatók az alkalmazott törzsadatok és mire szolgálnak (Master Data)?
b. Mit jelent a Bill of Material és hol alkalmazzuk a gyakorlatban?

9.

Sorolja fel az integrált vállalatirányítási rendszerek fontosabb előnyeit és hátrányait!
a. Jellemezze az SAP ERP felépítését (modulokat), az alábbi rövidítések mit jelölnek: SAP SCM,
CRM, PLM, SRM.
b. Milyen funkcióterületeket foglal magában az SAP ERP?
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EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKIRÁNY

1. Mutassa be az Európai Unió foglalkoztatáspolitikáját!
a. Ismertesse az Európai Foglalkoztatási Stratégiát!
b. Mutassa be a Lisszaboni Stratégia céljait!
c. Jellemezze az Európa 2020 Stratégia foglalkoztatási céljait!
2. Mutassa be az Európai Unió energiapolitikáját!
a. Ismertesse az energia fontosságát napjainkban és az EU-s energetikai irányelveket!
b. Mutassa be az Energia 2020 Stratégia elemeit!
c. Jellemezze a 2050-re kitűzött energetikai célokat!
3. Mutassa be az Európai Uniós fejlesztéspolitikát és a 2014-2020 időszak sajátosságait!
a. Ismertesse az Európa 2020 Stratégia főbb célkitűzéseit!
b. Mutassa be a kohéziós politika céljait és a programozás aktuális alapelveit!
4. Mutassa be a sikeres pályázatok elmeit!
a. Definiálja a projektet és a pályázatot, a stratégiát és a taktikát!
b. Mutassa be a sikeres pályázat felépítését!
c. Jellemezze a „jó” projekt ismérveit!
5. Mutassa be a partnerségi háttér szervezését!
a. Definiálja a partnerséget és fogalmazza meg a hatékony együttműködéssel szembeni
elvárásokat!
b. Mutassa be a partnerség lehetséges akadályait!
c. Ismertesse a partnerségi megállapodás tartalmát!
6. Ismertesse a projektelméleti alapokat!
a. Mutassa be a projektvezetés mesterségét, a projekt sikerességét, a hierarchiát!
b. Mutassa be a projekt fázisait, a projektfunkciókat és a projekt-életciklust!
7. Ismertesse a projekttervezés általános szempontjait!
a. Mutassa be a projekteredmény behatárolását!
b. Jellemezze a projekttervezési technikákat és eszközöket (Gantt-diagram,
tartalékidők)!
c. Ismertesse a projekttervezés elemeit (stakeholder elemzés, kockázatelemzés)!

hálóterv,

8. Mutassa be az új vállalkozásra való felkészülés folyamatát, teendőit!
a. Határozza meg az üzleti lehetőségek azonosításának és előszűrésének elemeit, eljárásait!
b. Adja meg a motivációk és képességek mérlegelésének, illetve az erőforrásigények
meghatározásának módozatait!
9.

Mutassa be a franchise és az ipari park jelenségeit a környezeti alkalmazkodás és együttműködés
újszerű formáiként!
a. Határozza meg a franchise fogalmát, alaptípusait, szereplőit, költségeit, előnyeit és hátrányait!
b. Mutassa be az ipari park koncepcióját és többszempontú tipológiáját, illetve az ipari parkok
által nyújtott szolgáltatások és előnyök mibenlétét!

