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A tételek 

1. Természeti erőforrások típusai, sajátosságaik és szerepük a mezőgazdaságban.  

2. A vidéki térségek típusai, vidéki térségek fejlesztésének szerepe, elemei, fő irányai. 

3. Földtulajdon és földhasználat a mezőgazdaságban, birtokpolitika és földügyi igazgatás.  

4. Növénytermelés szerepe és jellemzői Magyarországon és Európában.  

5. Állattenyésztés hazai és európai sajátosságai.  

6. Kertészet szerepe és jelentősége Európában és Magyarországon. 

7. Agrártermelés biológiai, ökológiai alapjai. 

8. Agrártermelés kémiai és biokémiai alapjai. 

9. Természeti erőforrások fenntartható használata és vidékfejlesztési összefüggései. 

10. Gépesítés, precíziós gazdálkodás, robotizáció és digitalizáció tendenciái az 

agrártermelésben.  

11. Kulturális örökség menedzsment és vidékfejlesztés. 

12. Agrárkereskedelem és agrármarketing.  

13. Menedzsment az agráriumban.  

14. Fenntarthatóság és a vidékfejlesztés összefüggései a 21. században.   

15. Vidéki térségek területi és társadalmi kihívásai.  

16. Ellátási láncok és logisztika a mezőgazdaságban, értéklánc-menedzsment. 

17. Élelmiszer-biztonság aktuális kérdései az agrártermelésben.  

18. Vidéki térségek versenyképessége, sikeres vállalkozások szerepe a vidékfejlesztésben. 

B tételek 

1. Turizmus rendszerének értelmezése, a turizmus környezeti, társadalmi és gazdasági 

hatásmechanizmusa, a turizmus szerepe a vidékfejlesztésben. 

2. Helyi társadalom, helyi közösségek szerepe a vidékfejlesztésben. 

3. A borturizmus fogalma, értelmezése, vidékfejlesztő hatása, szerepe a borvidékek 

életében. 

4. Természeti és kulturális értékek csoportosítása, az értékpiramis értelmezése. Természeti 

és kulturális értékek szerepe a vidékfejlesztésben.  



5. A szaktanácsadás jelentősége és szerepe a vidékfejlesztésben.  

6. Agrárpolitika szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben. Hatóságok, agrárszerveződések és 

agrár érdekképviseletek hazai rendszere.  

7. Az Európai Unió közös agrárpolitikájának sajátosságai, az agrár- és vidékfejlesztési 

intézkedésekhez kapcsolódó támogatások hazai rendszere.  

8. Green Deal: zöld megállapodás jövője és mezőgazdasági vonatkozásai Európában.  

9. A területi egyenlőtlenségek kialakulásának főbb tényezői, típusai, hazai és európai 

kezelési lehetőségei.  

10. Regionális politika az Európai Unióban és Magyarországon, területi tervezési 

folyamatok sajátosságai. 

11. Az éghajlatváltozás okozta kihívások és válaszlehetőségek az agráriumban. 

12. Üzleti tervezés és projektmenedzsment gyakorlata a mezőgazdaságban. 

13. A vidéki turizmus fogalma, a kínálat és a kereslet alakulása és jellemző trendjei. Az 

agro- és falusi turizmus szerepe a vidékfejlesztésben. 

14. Foglalkoztatás és humán erőforrás menedzsment a mezőgazdaságban.  

15. Egy szabadon választott vidéki térség gazdasági, társadalmi és környezeti helyzetének 

elemzése és fejlesztési lehetőségeinek bemutatása.  

16. Fenntartható kultúrtáj-menedzsment és vidékfejlesztés.  

17. Családi gazdaságok és őstermelők szerepe a vidékfejlesztésben.  

18. Környezetgazdálkodás aktuális kérdései, kihívásai. 

 

Szekszárd, 2022. 08. 09. 

 

        

Dr. Zádori Iván 

  szakfelelős, intézetigazgató 

 

 

 

 



Javasolt szakdolgozati témakörök 

 

Agrártermelés biológiai, ökológiai, kémiai és biokémiai alapjai (Magyary István) 

Természeti erőforrások fenntartható használata és vidékfejlesztési összefüggései (Nagy 

Roland) 

Robotizáció és digitalizáció az agrártermelésben (Borsiczky István, Vilinovszky Ferenc) 

Európai és hazai agrár- és környezetpolitika, és vidékfejlesztési összefüggései (Nemeskéri 

Zsolt) 

Kulturális örökség menedzsment és vidékfejlesztés (Zádori Iván) 

Agrárkereskedelem és agrármarketing (Slezák-Bartos Zsuzsanna) 

Városmarketing és vidékfejlesztés. (Slezák-Bartos Zsuzsanna) 

Turizmusmarketing és vidékfejlesztés. (Slezák-Bartos Zsuzsanna) 

Korszerű menedzsment módszerek és alkalmazási lehetőségeik az agráriumban (Nemeskéri 

Zsolt) 

Fenntarthatóság a vidékfejlesztésben (Zádori Iván) 

Vidéki térségek területi és társadalmi kihívásai (Brachinger Tamás) 

Élelmiszerlánc-biztonság az agrártermelésben (Huszti Zsolt, Ragoncsa Zoltán)) 

Állattenyésztés a 21. században (Magyary István) 

Szőlőtermesztés és fenntarthatóság (Vas-Guld Zsuzsanna) 

Humán erőforrás gazdálkodás a mezőgazdaságban (Nemeskéri Zsolt) 

Birtokpolitika és földügyi igazgatás aktuális kihívásai (Magyary István, Ragoncsa Zoltán) 

Vidéki térségek versenyképessége, sikeres vállalkozások (Koltai Zoltán) 

Turizmus szerepe a vidékfejlesztésben (Máté Andrea, Angler Kinga) 

Környezetgazdálkodás aktuális kérdései, kihívásai (Angler Kinga) 

Helyi társadalom, helyi közösségek szerepe a vidékfejlesztésben (Brachinger Tamás) 



Borturizmus és vidékfejlesztés (Vas-Guld Zsuzsanna, Máté Andrea, Angler Kinga) 

Természeti és kulturális értékek szerepe a vidékfejlesztésben (Máté Andrea, Huszti Zsolt, 

Angler Kinga) 

Helyi termékek szerepe a vidékfejlesztésben (Angler Kinga) 

 

 

 

 


