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1. 

a. Magyarországon mi tartozik a birtokrendezés (birtokfejlesztés) fogalomkörébe? 

Milyen intézkedésekre lenne szükség a következő évtized földbirtok-

fejlesztésében? 

b. Az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) tartalma és megalkotásának 

indítékai, a területfejlesztési politika céljai. Kapcsolódása a jelenlegi fejlesztési 

időszakhoz. 

2.  

a. Jellemezze a településrendezés és a mezőgazdasági tevékenység kapcsolatát, 

egymást támogató funkcióit! Miként érvényesítené a település helykiválasztásánál 

a környezeti és termelési tényezőket? 

b. A területi különbségek (feszültségek) kezelésének pénzügyi eszközrendszere az 

Európai Unióban, az EU regionális és kohéziós politikája, Magyarország 

rendelkezésére álló pénzügyi alapok (források) a jelenlegi programidőszakra. 

3. 

a. Mutassa be a projektciklus menedzsment szakaszait és alapelveit! Mutassa be a 

logikai keretmátrix fontosságát a projektek tervezésében, ismertesse az LFM 

felépítésének elvét és folyamatát! 

b. Vidéki Térségek Európai Kartája – a vidék értékei, a megfogalmazott elvek, a 

vidék funkciói és a funkciók gyakorlásának veszélyeztetettsége. 

4. 

a. Melyek az új földforgalmi törvény lényeges változásai a korábbi szabályozáshoz 

képest?  

b. A területfejlesztés jogi megalapozása (a területfejlesztésről szóló törvény), 

intézményrendszere, szervezeti kerete. 

5.  

a. Ismertesse a birtokrendezés egy elképzelt folyamatát! Milyen birtokrendezési 

projekteket hajtottak végre az uniós támogatás keretében? A kísérleti projektek 

eredményei miként hasznosíthatók a birtokrendezési folyamat megtervezésében? 

b. Vidékpolitika az Európai Unióban, célok és a rendelkezésre álló pénzügyi alap 

(forrás) a jelenlegi programidőszakban. 

6.  

a. A birtokok gazdaságilag optimális mérete és a statisztikai adatsor. Értelmezze a 

táblát, mint gazdálkodási alapegységet! Melyek a gazdasági életképesség 

feltételei? 

b. A vidék lehatárolása (OECD és EU gyakorlat), a vidék, mint beavatkozási 

(fejlesztési) térségtípus. 



7.  

a. Miként érvényesítené birtokrendezéssel, a falufejlesztéssel foglalkozó 

munkacsoportban az ágazati érdekeket? Mit jelent az érintettek elemzése és 

kezelése a birtokrendezési folyamatban? Hogyan hajtjuk végre? 

b.  Vidékfejlesztés és agrár-vidékfejlesztés, Nemzeti Vidékstratégia. 

8. 

a. Mi volt a Vásárhelyi Terv lényege? Mi a Vásárhelyi Terv és a Vásárhelyi Terv 

Továbbfejlesztése (VTT) elnevezésű tervezési folyamatok és tervek között a 

különbség? 

b. Mezőgazdasági termelők (gazdasági formák) és a termelők közötti 

együttműködések (szövetkezések). 

9.  

a. Milyen tendenciák érvényesültek a magyar mezőgazdaságban a tájrendezéshez 

kapcsolódóan a 80-as évektől kezdődően? 

b. Agrárpiaci zavar (zavarok) és a „kezelés” eszközei (piacszabályozás). 

10. 

a. Mit jelent a többfunkciós agrármodell Európában és Magyarországon? Sorolja fel 

az európai mezőgazdálkodás modelljének dimenzióit! 

b. Agrártámogatások rendszere az Unióban. 

11. 

a. A Natura 2000 hálózat milyen hatással van a már kialakult földhasználatra? A 

„kölcsönös megfeleltetés” keretében mely előírás vonatkozik a Natura 2000 

hálózat megvalósulására? 

b. A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepe és az agrobiznisz fontosabb mutatói 

(jelzőszámai). 

12. 

a. Milyen jogszabályrendszer támogatja Magyarországon a vízgazdálkodást, 

vízrendezést? Mi a mezőgazdasági vízgazdálkodás feladata? Hogyan kapcsolódik 

a vízrendezés a birtokrendezéshez? 

b.  Térségi (területi, regionális) különbségek jelentkezése, mérése, a különbségek 

jelzésének általánosan használt mutatószámai. 

 

13.  

a. Elemezze a birtokrendezési folyamat által igényelt adatnyerési folyamatokat 

gazdasági és megbízhatósági szempontból! Melyek a térképi adatok adatbázisba 

szervezésének szempontjai? 

b. Az új agrártámogatási rendszer főbb elemei, változások, zöldítés. 

 



 

14. 

a. Mit kellene tenni ahhoz, hogy a tanya komplex vidéki élettér legyen? Jellemezze a 

tanyák gazdálkodási rendszerét?  

b. Területi különbségek az EU-ban, a kapcsolódó statisztikai rendszer (NUTS-LAU). 

 

15. 

a. Mit ért a „kölcsönös megfeleltetés” komplex követelmény rendszerén? A 

„kölcsönös megfeleltetés” mely támogatási „alapszabály” kereteiben jeleníti meg 

előírásait? Miként teszi azt? 

b. A talajinformációs rendszerek szerepe a birtokrendezésben. 

 

16. 

a. Ismertesse az információtechnológia szerepét a birtokrendezési folyamatokban! 

Miként segíti a térinformatika a birtoktervezési feladatokat? Mutassa be a 

térinformatikai rendszer alkalmazásának előnyeit és feltételeit! 

b. Fenntarthatóság a birtokrendezéssel. A környezetgazdálkodás célja. 

 

17. 

a. Milyen földhasználati rendszereket ismer? Milyen szerepet tölt be az 

agráralkalmassági vizsgálat a földhasználati javaslat kialakításában? Hogyan lehet 

összehangolni a földhasználatot és a természetvédelmet? 

b.   Térségtípusok és földrajzi (térbeni) megjelenésük, fejlettségbeli különbségek. 

 

18.            

a. Mi az elsődleges feladata a mezőgazdasági úthálózatnak? Jellemezze a 

mezőgazdasági úthálózat egyes kategóriát! Melyek a mezőgazdasági úttervezés 

általános irányelvei? 

b. Milyen kritériumok szerint lehet értékelni az egyes döntési alternatívákat? Mi a 

döntési modell lényege, hogyan valósítja meg az érdekeltek bevonását a döntési 

folyamatba? Adjon példát a birtokrendezés vonatkozásában!  

19.  

a. Miként történik az osztatlan közös tulajdonú mezőgazdasági területek 

megszüntetése? Eddigi eredmények, további feladatok. 

b. Milyen agrár- és vidékfejlesztési hálózati rendszereket ismer? Milyen feladataik 

vannak a falugazdászoknak? 

20.  

 

a. Magyarországon, milyen erdészeti szakpolitikai változások történnek az új 

Erdőtörvény szerint napjainkban? Mit tehet az EU, az erdészeti információs 

rendszerek fejlesztése érdekében? 

b. Foglalja össze a következő évek földbirtokfejlesztőinek feladatsorát! A Közös 

Agrár- és Vidékpolitika milyen stratégia kialakítását kívánja meg 

Magyarországtól? 

 


