1.

Mi az infrastruktúra fogalom jelentése?

2.

Hány infrastruktúrával foglalkozó „iskolát” ismer a nemzetközi szakirodalimból?

3.

Melyik a legátfogóbb magyar infrastruktúra fogalom-meghatározás?

4.

Hogy kapjuk a Bennet-féle pontszámot?

5.

Ismertesse a Ceh-Szombathy által alkalmazott finomítási eljárást!

6.

Hány fejlődési típus sorolható fel az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés kapcsolatában?

7.

Mi jellemzi a gazdaság és az infrastruktúra fejlettségi szintjét hosszú távon?

8.

Mi a helyettesítési és elhalasztási döntés közötti különbség?

9.

Melyik infrastrukturális szektorokban vannak elmaradásaink?

10.

Mi a közlekedés célja?

11.

Mik a közlekedés struktúrájának legfontosabb elemi, tevékenységi területei?

12.

Mi az összefüggés a GDP, a személyszállítási és áruszállítási teljesítmények között?

13.

Mik a magyar közlekedéspolitika főirányai 2003-2015 között?

14.

Milyen az európai úthálózat felépítése?

15.

Mik a hazai úthálózat fő hosszadatai?

16.

Mi a szabályozási szélesség?

17.

Milyen szintű rendezési terveket ismer?

18.

Mik a közutak tervezési lépcsői?

19.

Melyek a hazai úthálózatunk pályaszerkezet-típusai?

20.

Mi a közutak tervezésének folyamata?

21.

Mi a közutak létesítésének folyamata?

22.

Mik a hazai vasúthálózat fő adatai?

23.

Mi a fejállomás?

24.

Mi a műveletszám és mire használják?

25.

Melyek a repülőterek tervezésének általános szempontjai?

26.

Milyen a repülőterek belső elrendezése?

27.

Hányféle lehet a leszálló pályák elrendezése?

28.

Hányféle lehet a repülőgépek fogadásának elrendezése?

29.

Hol vannak hazánk nemzetközi kereskedelmi repülőterei?

30.

Milyen a fontosabb közművek elhelyezési rendje?

31.

Mi a közművek tervezésének elve?

32.

Hány csoportba soroljuk a közműveket?

33.

Hányféle közmű elrendezési módot ismer?

34.

Melyek a vízi közművek?

35.

Mi a hősűrűség?

36.

Milyen Távhőszolgáltató rendszereket ismer?

37.

Milyen rendszerű csatornákat ismer?

38.

Hányfélék lehetnek rendeltetésük szerint a kikötők?

39.

Mik a hajózás előnyei és hátrányai?

40.

Mi a hajózás funkció szerinti felosztása?

41.

Melyek a kikötők részei?

42.

Mi a kikötők üzemeltetésének feltétele?

43.

Mik a hazai víziutak?

44.

Hol vannak hazánk közforgalmú nemzetközi és országos jelentőségű kikötői?

45.

Milyen kombinált szállítási módokat ismer?

46.

Hol vannak hazánkban logisztikai központok?

47.

Mi a Ro-la?

48.

Mit jelent a RID és ADR rövidítés?

49.

Milyen a veszélyt jelző RID tábla felépítése?

50.

Mi a veszély-jel?

