Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek
1. A Föld mozgásai, következményei és a pályaelemek szekuláris változásai. Az árapály jelenség
természeti- és társadalmi következményei
2. A tematikus térképek fajtái ábrázolási módszerei és természet, és társadalomföldrajzi alkalmazásuk
bemutatása két példa alapján

3. Földrajzi adatok összefüggésének vizsgálata geoinformatikai módszerekkel
4. A földtörténet jelentős eseményei
5. A globális klímaváltozások természeti és társadalmi aspektusai
6. A földtani felépítés összefüggései az ásványi nyersanyagok előfordulásával Európa példáján
7. A Föld nagy klímaövezeteinek felszínformái. Klimatikus geomorfológia
8. A talajok szerepe és jelentősége a természeti és társadalmi szférában
9. A Kárpát-medence hidrogeográfiai jellemzői, árvízveszély, vízgazdálkodás
10. Egy szabadon választott magyarországi téregység (nagytáj vagy régió) komplex földrajzi
jellemzése
11. Egy szabadon választott európai nagytáj, komplex földrajzi elemzése
12. A természetföldrajzi övezetesség összefüggései Afrika VAGY Amerika VAGY Ázsia példáján, a
természeti övezetesség hatása a kontinens társadalmi-gazdasági életére
13. Az integráció szerepe a földrajzi tér fejlődésében Európa példáján
14. A gazdasági térbeliségét meghatározó természeti és társadalmi tényezők értékelése
15. Értelmezze a település fogalmát, annak természeti és társadalmi környezetében
16. A népesedés főbb tendenciái a világ különböző térségeiben
17. A világ főbb gazdasági centrumainak komplex jellemzése
18. Az urbanizáció sajátosságai és típusai
19. A globalizáció geográfiai szempontú értelmezése
.

Szakirányos tételek
Táj- és környezetföldrajzi szakirány
1. A természetvédelem célja és feladata három, nem hazai nemzeti park példáján bemutatva
2. Környezetgazdálkodás tárgya, legfontosabb feladatai, eszközrendszere és műszaki infrastruktúrája
3. A magyarországi természet- és környezetvédelem története és szervezeti struktúrája
4. Magyarország külső perifériákon fekvő nemzeti parkjainak jellemzése a földrajzi algoritmus szerint
5. Magyarország belső perifériákon fekvő nemzeti parkjainak jellemzése a földrajzi algoritmus szerint
6. A fenntartható fejlődés elvének története, gyakorlati megvalósításának lehetőségei
7. Nemzetközi környezet- és természetvédelmi szerződések, egyezmények és hazai vonatkozásaik.
8. Alternatív gazdasági-fejlettségi mutatók elemzése, összehasonlítása.
9. Magyarország környezeti állapotának változása
10. A települések szerepe a környezeti elemek állapotváltozásában (településkörnyezet problémái)
11. Az ipari mezőgazdálkodás kihívásai és az erre adható válaszok (biogazdálkodás)
12. A tájökológia tárgya és módszerei
13. A környezetföldtani értékelés módszerei, a földtani szennyeződés-érzékenységi térkép
szerkesztési alapelvei
14. A környezeti hatásvizsgálatok folyamata
15. Az Európai Unió környezeti politikája
16. A környezeti laboranalitika legfontosabb mérési eljárásai
17. Környezeti elemek állapota: levegő, víz, talaj
18. Globális világproblémák (humán és az ökológiai krízisek)
19. A környezetszennyezés gazdaságtana. Külső gazdasági hatások (externáliák)

Település- és területfejlesztés
1.Az állami térpolitika fogalma, elemei, kezdetei és története a 20. század előtt
2. A regionális politika különböző irányzatai, formái és gyakorlata a 20. században
3. A nagy földrajzi gondolatrendszerek hatása a regionális fejlesztési gondolkodásra
4. Az Európai Unió regionális politikájának kialakulása, jellemzői
5. A magyar regionális politikát meghatározó földrajzi körülmények
6. A magyar városhálózat jellegzetességei és hatásai a regionális politikára
7. A rurális térségek települései és sajátos problematikájuk (általában és Magyarországon)
8. A terület- és településfejlesztés általános eszközrendszere
9. A magyar területfejlesztés szabályozása, átalakuló intézményrendszere
10. A vidékfejlesztés cél- és eszközrendszere, lehetőségei Magyarországon
11. A regionalizmus kérdésköre Magyarországon, a hazai térszervezés középszintjének történeti és
aktuális kérdései
12. A magyar területfejlesztés aktuális célrendszere, tervdokumentumainak értékelése
13. Az önkormányzatiság alapelvei, kérdésköre, az állam és az önkormányzat viszonyának lehetséges
modelljei
14. Az önkormányzatiság Magyarországon napjainkban, a helyi önkormányzatok változó szerepköre,
mozgástere és feladatai a terület- és településfejlesztésben
15. A terület- és településfejlesztés nem önkormányzati szereplői (nonprofit szervezetek,
vállalkozások), érdekek és érdekegyeztetés a terület- és településfejlesztésben
16. Közszolgáltatások szervezésének kérdései, különböző alternatívái
17. Tervtípusok és jellemzőik a terület- és településfejlesztésben és rendezésben
18. A különböző településtípusok környezeti problémái
19. A településelemzés módszertana
20. A projektciklus, valamint a projekttervezés módszertanának legfontosabb elemei

Térképészet és Geoinformatika
1. A geoinformatika tárgya, feladata, a térinformatikai története és jövője. A térinformatika
alkalmazási lehetőségei példákkal.
2. A modellalkotás folyamata, modellezés
3. Projekt tervezés, adatintegráció
4. Az adat és az információ fogalma, sajátosságai, típusai
5. A Magyarországon használatos térképi vetületi-, illetve térképészeti rendszerek és szelvényezések
ismertetése
6. A térkép rajzi elemei
7. Tematikus térképek típusai, felhasználásuk, készítésük alapjai
8. Analóg és digitális térképészet eljárások jellemzése, összehasonlításuk
9. Hagyományos földi felmérési módszerek és eszközök. A GPS működési elve és használata.
10. A távérzékelés fizikai alapjai, műhold típusok
11. Digitális távérzékelési felvételek feldolgozása
12. Analóg fotogrammetriai adatok gyűjtése és feldolgozása
13. Adatbázisok felépítése, sajátosságai. Adatbázis-kezelés.
14. Az adatmentés és adattárolás alapjai, szempontjai, szerzői és szomszédos jogok
15. Fájlok és tulajdonságaik, Unix és Windows rendszerek könyvtárszerkezete
16. Műveletek vektoros adatokkal, távolságszámítási módszerek a térinformatikában,
övezetgenerálás
17. Műveletek raszteres adatokkal, egyszerű térbeli műveletek használata, példákkal
(újraosztályozás, szűrők stb.)
18. Vektoros és raszteres adattípusok összehasonlítása, előnyök, hátrányok, adttípusok közötti
konverzió. Metaadatok.
19. Interpolációs eljárások, digitális magassági modell készítése, a DEM-en végezhető elemzések
ismertetése.

Turizmus
1. A turizmus jelentősége, fejlődéstörténete, kínálati és keresleti trendek a világ turizmusában
2. A turizmus rendszere és környezete (rendszerkritériumok, hatótényezők, a turizmus belső
rendszere és környezete)
3. Kelet-Közép-Európa turizmusának jellemzői az 1950-es évektől napjainkig
4. A vonzerők tartalom és hatókör szerinti értékelése, Magyarország idegenforgalmi vonzerőinek
átfogó bemutatása
5. Magyarország termál-, gyógy-, és ásványvizeinek eredete, definíciója területi elhelyezkedésük,
jelentősebb termál- és gyógyfürdőink
6. Magyarország szőlészeti, borászati és gasztronómiai hagyományainak, borvidékeinek bemutatása
7. A turisztikai infra- és szuprastruktúra szerepe a kínálatban
8. A turizmus helye és szerepe a magyar gazdaságban
9. A természeti és kulturális örökségek és turisztikai hasznosításuk Magyarországon
10. A turizmus hatásai a természeti és a társadalmi-kulturális környezetre
11. A közvetítő szektor szerepe, működése a turizmusban
12. Fenntartható fejlődés a turizmusban
13. A turizmus marketing fogalma, területei és alkalmazott eszközei
14. Mutassa be az idegenforgalmi termék életútját, foglalja össze a termékpozícionálás módszereit a
turizmusban
15. A turizmus regionális folyamatai a szocializmusban és a rendszerváltás után
16. A turizmus területi különbségei Magyarországon
17. A turizmus intézményrendszere Magyarországon (országos, regionális, megyei, kistérségi)
18. A turizmus és a közlekedés kapcsolatának komplex elemzése nemzetközi és hazai példákkal
19. Preferált terméktípusok Magyarország turizmusának fejlesztésében

