
Földrajz házi vizsga tételek 
2014. 

 
 

1. Jellemezd a gazdasági szerkezetet (erőforrások, szektorok), foglalkozási 
szerkezetet, gazdasági fejlettség mutatóid (GDP, GNP)! 

 
2. Hasonlítsd össze a hagyományos, tervutasításos gazdaságot! Jellemezd a 

piacgazdaság felépítését, működését! Mi az állam szerepe a 
piacgazdaságban? 

 
3. Hogyan alakult ki a globalizáció, melyek a jellemzői és milyen hatással 

volt mindez a hagyományos iparvidékre? 
 

4. A transznacionális vállalatok létrejöttének okai, működése. 
 

5. A nemzetgazdaságok szerepe régen és ma. Nemzetközi kereskedelem 
(komparatív előnyök, szabadkereskedelem, protekcionizmus, 
külkereskedelmi mérleg, cserearanyromlás). A TNC-k szerepe a 
nemzetközi kereskedelemben. 

 
6. Miért nő napjainkban a regionális gazdasági integrációk szerepe? Melyek 

ezek az integrációs formák (EFTA, NAFTA, CEFTA, APEC, EU)? 
 

7. Mutasd be a nemzetközi szervezetek szerepét a világgazdaságban! 
 

8. Hogyan függ össze a monetáris világgazdaság kialakulása a 
globalizációval? Pénzpiaci alapfogalmak (értékpapírok, bank, tőzsde). 

 
9. A tőke és a nemzetközi tőkemozgások, működőtőke-áramlás. 

 
10. Hogyan alakult ki a világgazdaságban az adósságválság? Melyek az 

eladósodás külső és belső okai? 
 

11. Mutasd be a mezőgazdaság szerepét a világgazdaságban! Melyek a 
mezőgazdasági termelés természeti feltételei? Milyen művelési formák 
jellemzik a fejlett és fejletlen országokat! 

 
12. Csoportosítsd az energiahordozókat! Miért vált az energiagazdaság fontos 

világpolitikai kérdéssé? 
 

13. Melyek az ipar telepítőtényezői, hogyan változott meg a szerkezete? Miért 
kerültek válságba a hagyományos iparvidékek? 



 
14. Jellemezd a szolgáltatást és az infrastruktúrát! 
 
15. Melyek a közlekedés ágazatai, mi a szerepük az áru- és 

személyszállításban? Mi jellemzi a turizmust? 
 

16. Melyek a világgazdaság térbeli egységei, melyek a centrum, félperiféria, 
periféria országai? 

 
17. Jellemezd a világgazdaság vezető hatalmát, az USA-t! Hogyan változott 

meg a gazdasági körzeteinek hagyományos ipara? 
 

18. Az EU integrációjának története, intézményei, regionális politikája, 
mezőgazdaságpolitikája és pénzügyi politikája. 

 
19. Jellemezd az EU magterületeit (kék banán, globális városok, Randstad, 

Ruhr-vidék)! 
 

20. Írország, Észak-Európa országai és Ausztria az EU magterületeinek 
szomszédságában. 
 

21. Jellemezd az EU peremén lévő Kelet-Közép-Európa államait! 
 

22. Melyek a japán gazdasági csoda elemei, hogyan következett be az ipar 
minőségi fordulata az 1980-av években? 
 

23. Kelet- és Délkelet-Ázsia újonnan iparosodott országai. 
 

24. Jellemezd Kína társadalmi földrajzi viszonyait 
 

25. India a feltörekvő gazdasági nagyhatalom. 


