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(Regionális természetföldrajz) 

 

1. Európa földrajzi helyzete, partvonala, tájfelosztása. 

2. Európa éghajlata, vízrajza és természetes növénytakarója 

3. Észak- és Nyugat-Európa természeti tájainak jellemzése 

4. Dél-Európa természeti tájainak jellemzése 

5. Közép-Európa természeti tájainak jellemzése (Alpok, Kárpátok, Közép-

európai romhegyvidék, Közép-és nyugat európai síkvidék) 

6. Ázsia földrajzi helyzete, határai, prekambriumi egységei 

7. Ázsia paleozoós és neogén egységei, folyamatai, éghajlata 

8. Ázsia tájainak komplex természetföldrajzi jellemzése (Észak-Ázsia, Belső 

Ázsia) 

9. Ázsia tájainak komplex természetföldrajzi jellemzése (Dél-Ázsia, 

Pacifikus-Ázsia) 

10. Észak- és Közép- Amerika komplex természetföldrajzi jellemzése 

11. Dél-Amerika komplex természetföldrajzi jellemzése 

12. Afrika komplex természetföldrajzi jellemzése 

13. Afrika nagytájai, természetföldrajzi jellemzésük 

14. Ausztrália és Óceánia komplex természetföldrajzi jellemzése 

15.  A Kárpát-medence nagyszerkezeti felépítése, hazánk földtani 

felépítésének főbb jellegzetességei 

16.  Magyarország éghajlatának komplex jellemzése, éghajlat alakító 

tényezők és az éghajlati elemek területi és időbeli alakulása, 

Magyarország talajainak jellemzése  

17.  Magyarország vízhálózatának kialakulása, folyóink és tavaink 

hidrográfiai jellemzése 

18.  Magyarország felszínalatti vizeinek jellemzése, gyógyvizeink, 

ásványvizeink és termálvizeink bemutatása 
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19.  Magyarország növényföldrajzi jellemzése a flóra és klímatörténet 

bemutatása, legfontosabb társulásaink 

20.  Magyarország tájainak morfológiai bemutatása 

 

B tételek (Regionális társadalomföldrajz) 

 

1. Nyugat- és Észak-Európa történeti földrajzi fejlődése, a régió országainak 

helye és súlya a világgazdaságban. 

2. Közép-Európa országainak történeti földrajzi és kulturális 

meghatározottságai, népesség-, település- és gazdaságföldrajzi jellemzői. 

3. Kelet- és Délkelet-Európa országainak eltérő vonásai, sajátosságai, 

átalakuló társadalmi rendszere és gazdasága. 

4. Oroszország megváltozott helyzete és szerepe a világgazdaságban és a 

világpolitikában. Térszerkezeti nagyegységei. 

5.  Az Európai Unió létrejöttének földrajzi összetevői, az Unió szerepe, 

lehetőségei, előnyei és gyengeségei, lehetséges válaszai a XXI. század 

kihívásaira. 

6. Ázsia, mint a Föld legnépesebb kontinense és növekvő gazdasági 

erőközpontja világgazdasági szerepének felértékelődése. 

7. Ázsia sokszínűsége, etnikai, vallási, politikai megosztottsága és az ebből 

fakadó válsággócok. 

8. Ázsia főbb régióinak azonos, illetve eltérő fejlődési irányai, társadalom- 

és gazdaságföldrajzi jellemzésük. 

9. Amerika angolszász országainak társadalom- és gazdaságföldrajzi 

jellemzése, helye és súlya a világgazdaságban, szerepe a világgazdasági 

változásokban és a globalizáció terjedésében.  

10.  Az Egyesült Államok kiemelkedő gazdasági és világpolitikai szerepének 

történeti földrajzi meghatározottságai, kulturális kisugárzásának hatásai. 

Kanada helye és súlya a világgazdaságban, természeti erőforrásainak 

kiemelkedő jelentősége. 

11.  Latin-Amerika társadalom- és gazdaságfejlődésének történeti földrajzi 

meghatározottságai. Természeti erőforrásainak jelenlegi és potenciális 

világgazdasági jelentősége, feltörekvő országainak mind jobban növekvő 

gazdasági, továbbá világpolitikai szerepe, társadalom- és 

gazdaságföldrajzi jellemzése. 

12.  Afrika elmaradottságának, fejletlenségének történeti földrajzi 

meghatározottságai. Politikai és gazdasági feszültségek, háborús gócok. A 

periferizáció okai, megjelenési formái a kontinens egyes makrorégióiban. 
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13.  Különböző adottságok és eltérő utak egyes afrikai országok társadalmi-

gazdasági fejlődésében. Afrika természeti erőforrásainak jelenlegi és 

potenciális világgazdasági jelentősége. 

14.  Ausztrália, Új-Zéland és Óceánia társadalom- és gazdaságföldrajzi 

jellemzői, a térség országainak súlya és szerepe a világgazdaságban. 

15.  Magyarország társadalomföldrajza: a társadalom-földrajzi viszonyok 

történelmi meghatározottsága. A gazdasági fejlődés főbb szakaszai. 

16.  Népességföldrajzi, demográfiai jellemzők. A Kárpát-medence magyar 

népessége. Etnikai és társadalmi különbségek Magyarországon, valamint 

a Kárpát-medencén belül, az ezekből származó konfliktusok veszélyei, 

megoldási lehetőségei. Múltbeli és jelenkori társadalmi átrétegződések. 

Migrációs folyamatok. 

17.  Magyarország településhálózatának regionálisan eltérő sajátosságai. 

Városias és vidékies terek. Szórványtelepülések. Településhierarchia. A 

közigazgatás változásainak hatása a településfejlesztésre. Budapest sajátos 

szerepe és szerepkörének változása. 

18.  Magyarország energiagazdálkodásának feltételei, változásai, jövőbeli 

lehetőségei és a világgazdaságtól való függése. Az alternatív 

energiaforrások szerepének növekedése és alkalmazásának korlátai. 

Magyarország ipara. A rendszerváltozást követő alapvető változások és 

napjaink beruházásainak főbb tényezői, a nemzetközi tőke, különösen a 

multinacionális cégek szerepe.  

19.  Magyarország mezőgazdasága. A mezőgazdasági potenciál, illetve a 

mezőgazdasági termelés közötti szakadék okai és a kilábalás lehetőségei. 

A szolgáltatások szerepe és jelentősége Magyarország gazdasági életében. 

Magyarország közlekedés-földrajzi helyzetének sajátosságai a Kárpát-

medencén és Európán belül. A tranzithelyzet potenciális gazdasági 

lehetőségei. 

20.  Kultúrföldrajzi változások Magyarország régióiban. Magyarország és az 

Európai Unió.  

 

Szombathely, 2019. március 2. 

 

          Dr. Lenner Tibor 

         egyetemi docens, tanszékvezető 


