ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK
Földrajz BSc szak

A záróvizsgán a hallgatónak bizonyítania kell, hogy ismeri az adott tételhez kapcsolódó
alapfogalmakat, folyamatokat, azokat tudja értelmezni, tisztában van az adott témával
összefüggő környezeti-társadalmi-gazdasági hatásokkal és következményekkel, illetve tud –
ha vannak – magyarországi vonatkozásokat is említeni.
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Az adatgyűjtés és feldolgozás módszerei a földrajzi kutatásban.
A geoinformatika és távérzékelés alkalmazása a környezeti és társadalmi kutatásokban.
A Föld szerkezete és erőterei (gravitációs és mágneses). Okok és jellemzőik.
Az endogén földrajzi folyamatok jellemzése. A lemeztektonika és kísérő jelenségei. Az
izosztázia.
A légkör főbb jellemzői (felépítés, összetétel stb.). A légköri folyamatok és jelenségek.
Zonalitás a Földön. Okok és következmények. A talajtakaró, az élővilág és a
felszínformáló folyamatok főbb övezetei és területei.
Folyóvízi folyamatok és formák. Az árvizek problémája.
Eolikus folyamatok és formák. Homokmozgás és löszképződés.
A tengerek és tavak főbb jellemzői.
A felszín alatti vizek és jelentőségük.
A talajképző tényezők és folyamatok. Hazánk főbb genetikai talajtípusai. A talajokkal
kapcsolatos környezeti problémák.
A globális környezeti problémák és azok társadalmi vonatkozásai.
A világ hatalmi rendszere a gyarmati korban, a bipoláris világban és napjainkban.
A világnépesség számának, összetételének, és földrajzi eloszlásának változása.
A migráció globális folyamatai, kapcsolata a gazdasági, politikai és természeti
tényezőkkel.
A település fogalma, településtípusok, településhierarchia és a települések közötti
kapcsolatok jellege.
Az urbanizáció története, területi különbségei és modern ciklusai.
A világgazdaság fejlődésének szakaszai a modern világgazdaság kialakulásától
napjainkig. Az egyes szakaszok földrajzi jellemzői.
Az ipar telepítő tényezői és átalakulásuk a posztfordi világgazdaságban.
Nemzetállamok kialakulása, államformák, igazgatási rendszerek és nemzetközi
integrációk a világ térképén.
Európa természetföldrajzi jellemzői.
A társadalom és a gazdaság területi különbségei Európában.
Az Európai Unió fejlődéstörténete és regionális politikája.
Magyarország természetföldrajzi tagolódása.
Magyarország természeti erőforrásai és környezeti veszélyei.
A természetes szaporodás és a vándorlások Magyarországon a Kiegyezéstől napjainkig.
A településhálózat elemei és átalakulásuk Magyarországon a török hódoltság kezdetétől
napjainkig.
A mezőgazdaság és az élelmiszertermelés kihívásai a 21. században.
A világ energiafelhasználása. Múlt, jelen, jövő. Problémák és megoldási lehetőségek.
A turizmus rendszere, az ágazat kapcsolata a gazdasági, társadalmi, kulturális és
természeti környezettel. Időszerű kérdések a turizmusban.

