
A záróvizsga szakmai tételei a főiskolai képzésben  

 
1. Mutassa be a medencejelleg érvényesülését, valamint természeti, gazdasági és 

környezeti következményeit a Kárpát-medencében. 
 

2. Jellemezze az Alföld tájainak természet- és társadalom-földrajzi adottságait, valamint 
ezek hatását az élelmiszergazdaság területi elhelyezkedésére és 
kapcsolatrendszerére! Érzékeltesse az ezektől való eltérés folyamatát napjainkban! 

 

3. Hasonlítsa össze az Alföld és a Kisalföld természetföldrajzi adottságait! Mutassa be, 
hogyan épült ezekre hagyományosan a gazdasági élet! Érzékeltesse az ezektől való 
eltérés folyamatát napjainkban! 

 

4. Mutassa be a gazdasági élet alakulásának feltételeit és irányait a Nyugat-Dunántúl 
régióban a rendszerváltozás utáni időszakban! 

 

5. Mutassa be a Dunántúli-középhegység kialakulását és domborzatfejlődését, valamint a 
természetföldrajzi környezet társadalmi-gazdasági fejlődésre gyakorolt hatását! 
Érzékeltesse az ezektől való függetlenedés folyamatát napjainkban! 

 

6. Jellemezze a Dél-Dunántúl régió tájainak természetföldrajzi adottságait, és mutassa be 
társadalmi erőforrásainak a gazdasági életben betöltött szerepét! Érzékeltesse az 
ezektől való eltérés napjainkban zajló folyamatát! 

 

7. Mutassa be az Északi-középhegység kialakulását és domborzatfejlődését, valamint a 
természetföldrajzi környezet társadalmi-gazdasági fejlődésre gyakorolt hatását! 

 

8. Mutassa be Magyarország társadalmi-gazdasági szerepét a Kárpát-medencében, 
Közép-Európában és a kontinensen! 

 

9. Mutassa be a Nyugat-európai-rögvidék kialakulásának, domborzatfejlődésének fő 
vonásait, valamint természetföldrajzi viszonyainak összefüggését a régió társadalmi–
gazdasági fejlődésével! 

 

10. Jellemezze az európai integrálódás folyamatát, jellegzetességeit, és értékelje az 
Európai Unió világgazdasági jelentőségét! 

 

11. Jellemezze és értékelje Észak-Európa természeti erőforrásainak szerepét országainak 
társadalmi-gazdasági életében! 

 

12. Mutassa be a Közép-európai-rögvidék természetföldrajzi jellemzőit! Értékelje ezek 
hatását az országok gazdasági életére! 

 

13. Hasonlítsa össze Közép-Európa országai társadalmi életének és gazdaságának 
természeti adottságokon, valamint történelmi és társadalmi folyamatokon alapuló 
földrajzi vonásait! Értékelje jelenkori társadalmi-gazdasági átalakulásuk folyamatát! 

 

14. Hasonlítsa össze az Alpok és a Kárpátok kialakulását! Mutassa be a magashegységi 
környezet eltérő hatását a társadalmi-gazdasági fejlődésben a két hegység területén! 

 

15. Mutassa be és értékelje a dél-európai országok gazdasági fejlettségi különbségeinek 
természeti, társadalmi és történelmi okait! Jellemezze és indokolja az országokon 
belüli területi fejlettségi különbségeket! 

 

16. Mutassa be Kelet-Európa és Észak-Ázsia példáján keresztül a földrajzi övezetesség és 
a társadalmi-gazdasági élet kapcsolatát! 

 



17. Jellemezze és értékelje földrajzi és környezeti szempontból a Közel-Keleten zajló 
társadalmi és gazdasági változásokat! 

 

18. Hasonlítsa össze Brazília, Kanada és a Dél-afrikai Köztársaság természet- és 
társadalom-földrajzi sajátosságait, emelje ki gazdaságuk hasonló és eltérő vonásait! 

 

19. Jellemezze a fejlődő országok társadalmi-gazdasági-környezeti problémáit Dél-Ázsia 
országainak példáján! Mutassa be a gazdasági függőség kialakulásának okait és 
következményeit! 

 

20. Mutassa be a kelet- és délkelet-ázsiai centrumtérség kialakulásának folyamatát! 
Jellemezze fejlettség szerinti országcsoportjait! 

 

21. Mutassa be a gazdasági élet természeti és társadalmi feltételeit, valamint az 
elmaradottság okait Trópusi Afrika néhány országának példáján! 

 

22. Mutassa be az Amerikai Egyesült Államok világgazdasági szerepét! Ismertesse a 
népességében és gazdaságában lezajló szerkezeti és területi átrendeződéseket, 
valamint azok okait! 

  

23. Jellemezze és értékelje Latin-Amerika szerepét a nemzetközi munkamegosztásban! 
Mutassa be az Andok országainak példáján keresztül a magashegységi környezet 
természetföldrajzának és gazdasági életének kapcsolatát! 

 

24. Jellemezze és értékelje Ausztrália és Óceánia szerepét a nemzetközi 
munkamegosztásban, és mutassa be ennek természetföldrajzi hátterét! 

 

25. Mutassa be a földrajzi övezetesség rendszerét, a természeti és társadalmi jellemzők 
változásait és az ebből adódó környezeti problémákat a forró övezet és néhány 
országának példáján! 

 

26. Hasonlítsa össze a világgazdaság centrumtérségeit és ezek szerepét a világgazdasági 
folyamatokban! 

 

27. Mutassa be a globális világgazdaság kialakulásának folyamatát és hatását az egyes 
országcsoportok társadalmi-gazdasági életétre! 

 
28. Jellemezze a Föld globális válságproblémáinak kialakulását! Mutassa be a megoldásuk 

érdekében tett intézkedéseket, és értékelje azok eredményességét! 
 
 


