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A./ tétel – Természetföldrajz 

 

1. A Föld szerkezete. 

2. A lemeztektonika. 

3. A magmatizmus. 

4. A földrengések. 

5. Kéregszerkezet. 

6. Kéregtípusok és hegységképződés. 

7. A tömegmozgások. 

8. A folyóvízi felszínformálás. 

9. A glaciális felszínformálás. 

10. Az eolikus felszínformálás. 

11. Az abrázió. 

12. Kőzetmorfológia. 

13. A vetületek. 

14. A térkép fogalma, a térképek csoportosítása. 

15. A térkép domborzatrajza, síkrajza. 

16. A víz körforgásának elemei (párolgás, csapadék, beszivárgás, lefolyás) és mérésük; 

hidrográfiai jellemzők. 

17. Felszíni és felszín alatti lefolyás, felszín alatti vizek. 

18. A vízfolyások és a vízhálózat kialakulása, morfometriai jellemzőik. 

19. A világtenger jellemzői és a tengervíz mozgásai. 

20. A tavak kialakulása, típusaik és fejlődésük. 

21. Ázsia szerkezetmorfológiája és tájfelosztása. 

22. Az Alpok és a Kárpátok kialakulása, nagyszerkezeti egységei, tájai.  

23. Európa szerkezetmorfológiai vázlata, kialakulásának főbb mozzanatai. 

24. Amerika kialakulása, nagyszerkezeti egységei, tájai. 

25. Afrika kialakulása, nagyszerkezeti egységei, tájai. 

26. Időjárási elemek és jelenségek a légkörben. 

27. A hőmérséklet, a csapadék, a légnyomás és a szél komplex rendszere a Föld felszínén. 

28. Föld éghajlati képe. 

29. Magyarország földtani felépítése. 

30. Magyarország felszíni vizeinek ősvízrajza és hidrográfiája. 

31. Magyarország éghajlata. 

32.  Magyarország domborzata, tájak, tájtípusok, kialakulása és jellemzői. 

33. Talajképző tényezők. 

34. Legfontosabb talajképző folyamatok. 

35. A mérsékelt éghajlati övezet talajai. 

36. A Föld keletkezése, fejlődés története és az élet kialakulása az archaikumban és a 

proterozoikumban.  

37. A Föld és az élet fejlődéstörténete a fanerozoikumban.  

38. A magmás kőzetek és a kialakulásuk. 

39. Az üledékes kőzetek és az üledékképződési környezetek. 

40. Metamorf kőzetek és kialakulásuk folyamatai.  
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B./ tétel - Társadalomföldrajz 

 

1. Az állam definíciói, jellemzői, feladatai és kötelességei, államformák. 

2. A nemzet és nemzetiség fogalma. A nemzeti és etnikai kisebbségek típusai területi 

elhelyezkedésük alapján. 

3. A klasszikus városszerkezeti modellek. 

4. A társadalmi alapfunkciók értelmezése. 

5. Településfejlődés Magyarországon az államalapítástól a XV. századig. 

6. Az ipari forradalom főbb jellemzői, vívmányi és regionális vonatkozásai. 

7. A demográfiai robbanás oka, következményei, megoldási lehetőségek. 

8. Migráció a világban, hatása az egyes térségek népesedési és gazdasági folyamataira. 

9. Az urbanizációs folyamat és hatásai a világ különböző térségeiben. 

10. A városok kialakulása, fejlődése és jövője a világban. 

11. A világ energiagazdaságának átalakulása. 

12. Az elektronika és az informatika megjelenése és hatása a világgazdaságra. 

13. Az agrárgazdaság feltételrendszere és rövid jellemzése. 

14. A turizmus és szerepe a világgazdaságban. 

15. A világélelmezés helyzete (túltermelés és éhezés). 

16. Új trendek a közlekedésföldrajzban, a szállításban. 

17. A telepítő tényezők csoportosítása. 

18. A területi munkamegosztás természetföldrajzi, társadalomföldrajzi és gazdaságföldrajzi 

oka, következményei. 

19. A centrum-periféria viszony, annak történetisége, jelene. 

20. A poláris világgazdaság kialakulása, különös tekintettel a 20. század második felének 

eseményeire. 

21. A területi munkamegosztás új formái, jelenségei, a makrointegrációk és fajtáik. 

22. A világ országainak eltérései, sorrendje gazdasági fejlettség szerint, a gazdasági fejlettség 

mutatószámai (GDP, egy főre jutó GDP, vásárlóerő paritásos GDP, GPI, HDI). 

23. A főbb demográfiai folyamatok és a területi különbségek bemutatása hazánkban. 

24. A humán erőforrások értékelése, hatásuk a hazai gazdasági, társadalmi folyamatokra. 

25. A hazai településhálózat kialakulása és jellemzése. 

26. Az urbanizációs folyamat bemutatása, sajátosságai Magyarországon. 

27. Várossá nyilvánítás hazánkban, a városok jogállása. 

28. Regionális gazdasági különbségek hazánkban. 

29. A magyar gazdaság átalakulás 1990-től és helyzete napjainkban. 

30. A hazai energiagazdaság átalakulása, jelene és lehetőségei. 

31. A hazai húzóágazatok rövid jellemzése. 

32. Az idegenforgalom helyzete és jelentősége a magyar gazdaságban. 

33. A magyar agrárgazdaság adottságai és kihasználásuk. 

34. Latin-Amerika meghatározó államai: Mexikó, Venezuela, Brazília és Argentína. 

35. Észak-Amerika (USA és Kanada) társadalom- és gazdaságföldrajza. 

36. A K- és DK-ázsiai térség fejlett és újonnan fejlődő államai. 

37. Kína és India általános társadalmi és gazdasági jellemzői. 

38. Afrika társadalom-földrajzi jellemzése. 

39. A FÁK országainak gazdaság- és társadalomföldrajza. 

40. Az Európai Unió országainak társadalom- és gazdaságföldrajza. 
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C./ Szakirány tételek - Országjárás vezető szakirány 

 

1. Mutassa be az idegenforgalom intézményrendszerét. 

2. Mutassa be azokat a történelmi és társadalmi folyamatokat, amelyek a XIX. és a XX. 

században hatással voltak a magyar kultúrtörténetre. 

3. Mutassa be Magyarország kulturális örökségvédelmét és a megőrzést szolgáló 

intézményeket, hivatalokat. 

4. Magyarországi borvidékek rövid jellemzése. 

5. Borturizmus Magyarországon. 

6. A falusi turizmus fogalma, jellemzői. A falusi szálláshelyek típusai, minősítési rendszere. 

7. Néprajzi tájak lehatárolási kérdései, az Őrség és a Göcsej összehasonlító elemzése. 

8. Jellemezze Magyarország karsztterületeit, és idegenforgalmi szempontból jelentős 

barlangjait. 

9. Mutassa be Magyarország gyógy- és ásványvizeit, értékelje a hazánk adottságait a 

gyógyidegenforgalom szempontjából. 

10. Mutassa be a Dunántúl nemzeti parkjait. 

11. Mutassa be az Alföld és az Északi-középhegység nemzeti parkjait. 

12. Mutassa be Magyarország vízrajzát a vízi turizmus szempontjából. 

13. Mutassa be hazánk földtani nevezetességeit és azok szerepét az oktatásban. 

14. A műemlék fogalma, a fogalom (definíció) tartalmának változásai (korábbi definíciók). 

15. A magyar műemlékvédelem szervezetének felépítése, története. 

 

 

C./ Szakirány tételek - Térség és településfejlesztő szakirány 

 

1. A gazdaság és a társadalom térbeli fejlődése, a terület különbségek kialakulása. 

2. Területfejlesztési stratégiák. 

3. Az Európai Unió regionális politikájának intézményrendszere. 

4. Az EU regionális politikája a 2007-2013 közötti időszakban. 

5. A hazai regionális politika története, jogi szabályozása. 

6. A területfejlesztés hazai intézményrendszere. 

7. Pénzügyi eszközök a hazai regionális politikában. 

8. Regionális elemzések és programozás. 

9. A terület- és településfejlesztés dokumentumai. 

10. Térség- és települési marketing. 

11. Önkormányzati gazdálkodás. 

12. Városüzemeltetés és feladatai. 

13. A közigazgatás aktuális kérdései hazánkban. 

14. Projektmenedzsment. 

15. Környezetvédelmi politika és a magyar alkalmazkodás területei. 

 

 

Dr. Lenner Tibor 

egyetemi docens, tanszékvezető 


