
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) mesterszak 

 

Kérdések a komplex vizsgához 

 

A komplex vizsga célja az, hogy a hallgatók szintetizáló jelleggel adjanak számot az egyetemi 

tanulmányaik során szerzett ismeretekről és képességekről. A komplex vizsgán a hangsúly a fő 

összefüggések bemutatásán van, nem pedig a részletek ismertetésén. E követelmény szem előtt 

tartásával kell készülni a vizsgára. A komplex vizsgán a következő tételsorból fognak húzni:  

 

Világgazdaság és globalizáció 
1. Definiálja a globalizáció folyamatát! 

2. Fejtse ki a világgazdasági centrumok és perifériák egymás közötti viszonyairól, azok 

esetleges átrendeződéséről szerzett ismereteit! (Válaszát a világtermelésre, tőkeáramlási és 

kereskedelmi adatokra támaszkodva adja meg.) 

3. Részletezze a transznacionális vállalatok szerepvállalását a világgazdaság részpiacainak 

integrációs folyamatában! 

4. Milyen mérhető társadalmi folyamatokat indukált az egyes világrégiókban a gazdasági 

fejlődés? (Válaszait az ENSZ Millenniumi indikátorai és a UNDP társadalmi fejlettség 

mérését célzó mutatói alapján szíveskedjék megadni!) 

 

Nemzetközi szervezetek 

5. Ismertesse és elemezze a nemzetközi szervezetek belső működését és külső kapcsolatait! 

6. Ismertesse és elemezze az ENSZ fő szervei, gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi szakosított 

szervei (főleg: IMF, Világbank) fő vonásait! 

7. Ismertesse az ENSZ-családon kívüli univerzális gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi 

szervezetek (főképp: GATT és a WTO) működését! 

8. Ismertesse az Európán kívüli regionális gazdasági együttműködések (pl. NAFTA, ASEAN) 

és a biztonságpolitikai nemzetközi szervezetek (NATO, EBESZ) fővonásait! 

 

Integrációelmélet 

9. Ismertesse a neofunkcionalista, a neoföderalista és az intergovernmentalista teoretikusok 

regionális integrációkról alkotott főbb téziseit. 

10. Ismertesse az ázsiai gazdasági integrációk elméleti hátterét! 

11. Ismertesse a regionális integrációk hatását a nemzetállam versenyképességére! 

 

Az EU intézményi és döntési mechanizmusa 

12. Ismertesse az Európai Unió három pillérének fő vonásait és a Lisszaboni Szerződés által 

végrehajtott módosításokat! 

13. Elemezze az Európai Unió intézményi és döntéshozatali rendszerét a demokrácia 

érvényesülése szempontjából! 

14. Ismertesse a közösségi jog fő vonásait! 

 

Az Európai Unió külgazdasági kapcsolatai 

15. Elemezze az Európai Unió külgazdasági kapcsolatainak jogi hátterét és 

szerződésrendszerét.  

 

 

Magyarország és az EU 

16. Elemezze Magyarország EU-csatlakozásának és EU-taggá válásának folyamatát az Európai 

Tanács határozatai és a vonatkozó tanult joganyag alapján!  

17. Elemezze az EU-csatlakozás hatásait a kereskedelempolitikai környezetre, a 

forrástranszferre, a külföldi tőkeforgalomra és az adózásra!  
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18. Mutassa be Magyarország EU-csatlakozásával összefüggésben a nominális és a reál 

konvergencia fő vonásait! 

 

 

Interkulturális menedzser kommunikáció tantárgy 

I. Nemzetközi és hazai kultúraközi kutatások 

II. A nemzeti és szervezeti kultúrák összefüggései 

 

Regionális gazdaságtan 

III. Fejtse ki a lokális és a globális paradoxon tartalmat, főbb kapcsolódási pontjai! 

IV. Határozza meg a lokális koncentráció fogalmat, jellemezze annak térbeli formációt! 

V. Jellemezze a termelési tényezők térbeli áramlását, a munkaerő, a tőke és az technikai 

haladás vonatkozásában! 

VI. Ismertesse a regionális fejlődés főbb elméleteit és adja meg annak kritikáját! 

 

Regionális gazdaságfejlesztés 
VII. Milyen hatása van a globális versenynek a gazdasági folyamatok térbeliségére 

(globalizáció hatása, térbeli versenyelőnyök, rombusz-modell, globális verseny 

következményei)? 

VIII. Hogyan függ össze a regionális versenyképesség és a regionális gazdaságfejlesztés 

(versenyképesség, regionális versenyképesség, piramis-modell, a regionális gazdaságfejlesztés 

értelmezése, logikai szerkezete)? 

IX. Miért mondhatjuk, hogy a regionális klaszter az új globális versenyre adott egyfajta sikeres 

válasz (klaszterek fogalma, típusai, modellje, működése, előnyei, klaszterek szerepe)? 

 

Az EU regionális politikája  

X. Milyen tényezők vezettek a közösségi szintű regionális politika kialakulásához (1987)? 

XI. Ismertesse az EU regionális politikájának alapelveit, valamint a 2007-2013 közötti 

programozási periódus célkitűzéseit és azok finanszírozási összefüggéseit! 

XII. Ismertesse az EU regionális politikájának hazai vonatkozásait! 

XIII. Vázolja röviden az EU regionális politikájának lehetséges jövőbeli irányait! 

 

Környezetmenedzsment 

XIV. Nem pénzügyi (fenntarthatósági, környezetvédelmi, CSR) jelentések nemzetközi 

trendjei és szerepük a vállalati versenyképesség alakulásában. 

 

Ár- és piacelmélet 
XV. Hasonlítsa össze a versenypolitika eszköz- és célrendszerét az USA és az EU 

vonatkozásában, történeti megközelítésben! 

 

Haladó nemzetközi gazdaságtan 
XVI. Mutassa be a komparatív előnyök alapelméletét (D. Ricardo), vázolja a továbbfejlesztő 

paradigmákat!   
XVII. Mutassa be a legfontosabb kereskedelempolitikai eszközök hatásmechanizmusát (a 

vámokra összpontosítson)! 
XVIII. Mutassa be a vásárlóerő-paritás és a kamatparitás elméleteket! 

XIX. Mutassa be a világgazdasági forgatókönyveket (alapprobléma, módszer, rendszer, 

forgatókönyvek)! 

 

 

Összehasonlító gazdaságtan 

XX. A kapitalista rendszer fejlődési szakaszai, első vállalkozási formák, 

családi vállalkozás, társaságok, állami beavatkozás, globális kapitalizmus.  
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XXI. A szocialista társadalom sztálini és reformszocialista modelljei.  


