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ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Földrajztudományi Központ 

 

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANSZÉK 
 

Diplomamunka                                                                             Szakdolgozat 
TÉMÁK                                                                                         TÉMÁK 

 

GEOGRÁFUS MSC, FÖLDRAJZTANÁR  FÖLDRAJZ BSC 
1. Az etnicitás kérdése a posztszovjet térségben (Ukrajna, 

Belarusz, Moldova, Kaukázus és Közép Ázsia) 

2. Az etnikai szegrágáció és térhasználat kérdése a köztes-

európai és/vagy posztszovjet városokban 

  
BOTTLIK ZSOLT 

1. A Balti országok regionális földrajzi sajátosságai 

2. Egy tetszőleges térség etnikai földrajzi vizsgálata Köztes-Európában vagy 

a posztszovjet térségben 

3. Etnikai földrajzi vizsgálatok a hazai kisebbségek körében 

 

1. A közművek privatizációjának és deprivatizációjának 

földrajza Magyarországon 

2. Európai országok katonai támaszpontjainak globális 

földrajza 

3. A nehézipar egykori nemzetközi fellegvárai a posztfordista 

gazdaságban – gondok és kiutak (?) 

4. A kínai gazdasági befolyás alakulása az európai periféria 

országaiban 

 

 
GYURIS FERENC 

1. Hol ki építi a felhőkarcolókat? Egy építészeti ág globális földrajza 

2. A vízhasználat társadalmi igazságtalanságainak térbeli vetülete (választott 

példa alapján) 

3. A kelet- és délkelet-ázsiai térség gazdasági erőviszonyainak átalakulása 

az elmúlt 50 évben 

4. Az afrikai országok külgazdasági orientációjának alakulása a hidegháború 

vége óta 

5. Propaganda a földrajzi közoktatásban. (Tankönyvek és/vagy oktatási 

segédanyagok történeti elemzése.)  

1. Terület- és településtervezés hibái és következményei 

Magyarországon az államszocializmus utolsó évtizedében és a 

rendszerváltás óta 

2. Terek és társadalom. Városföldrajzi kutatások Budapesten 

és/vagy környékén 

3. Térhasználat változásai Budapesten 

4. Hibrid urbanizáció és/vagy liminált (átmeneti) terek 

5. Geopolitikai/politikai földrajzi kérdések 
 

IZSÁK ÉVA 

1. Terület- és településtervezés hibái és következményei Magyarországon az 

államszocializmus utolsó évtizedében és a rendszerváltás óta 

2. Terek és társadalom. Városföldrajzi kutatások Budapesten és/vagy 

környékén 

3. Térhasználat változásai Budapesten 

4. Hibrid urbanizáció és/vagy liminált (átmeneti) terek 

5. Geopolitikai/politikai földrajzi kérdések 

 



1. Egy társadalomföldrajzi téma/probléma feldolgozása 

térinformatikai módszerekkel 

2. Egy területi elemzési módszer kritikai értékelése (pl. 

klaszteranalízis) 

3. Speciális területi/települési információs rendszerek (a területi 

adatok szokatlan alkalmazási lehetőségei) 

4. Távol-keleti országok az információs társadalomban (Japán, 

Korea, „kistigrisek” stb.) 

5. Földrajzi elemzések Big Data jellegű adatokon 

 

 
JAKOBI ÁKOS 

1. Területi statisztikai téma (egyeztetés alapján) 

2. Információs társadalmi rangsorok és pozíciók 

3. A "Tour"-jellegű körversenyek geográfiája 

1. Egy megye iparának fejlődése, átalakulása a rendszerváltás óta 

2. Valamely régió (megye, kisebb térség) helye a hazai területi 

egyenlőtlenségrendszerben (hosszabb időtávot átfogó elemzés) 

3. A munkahelyek koncentrációjának változásai 

Magyarországon az 1990-es, 2001-es és 2011-es 

népszámlálások adatainak elemzése alapján 

4. A szociális rendszer valamely szegmensének (pl. 

nyugdíjasok, nyugdíjak, bölcsődei szolgáltatások, szociális 

otthonok) területi sajátosságai Magyaro.-n TEIR adatok alapján 

5. Egy „geohobby” térelemzése: a geocaching területi 

sajátosságai a világban vagy Magyarországon (geoinfó 

szakirányosoknak különösen ajánlott!) 

 

 
KISS JÁNOS PÉTER 

1. A turizmus/szálláshely-szolgáltatás/vendéglátás valamely szegmensének (pl. 

gyorséttermek, ételházhozszállítók, pizzafutárok, magánszálláshelyek, külföldi 

turisták) területi sajátosságai Magyarországon 

2. A kiskereskedelmi üzletek koncentrációja Magyarországon az ezredforduló óta 

(TSTAR-adatok alapján) 

3. A hazai települések valamely csoportjának (pl. kisvárosok; középfalvak; 

külterületi lakott helyek; egykori állami gazdasági központok; volt bányászfalvak) 

fejlődése–átalakulása 1990-től napjainkig 

4. A 2011-es népszámlálás valamely kevésbé ismert adatköre (pl. a testi 

fogyatékossággal rendelkezők; a főbb foglalkozási csoportok, a külterületi lakott 

helyek, az „érzékeny” kérdésekre nem válaszolók) területi különbségeinek elemzése 

5. Magyar tájak – magyar geográfusok: preferált és mellőzött térségek a hazai 

területi kutatásokban 

 

1. Tetszőleges regionális tudományi téma kidolgozása 

(egyeztetéssel) 

 
NEMES NAGY 

JÓZSEF 

 

1. Tetszőleges regionális tudományi téma kidolgozása (egyeztetéssel) 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Egy európai ország regionális fejlettségbeli különbségeinek 

elemzése, regionális politikájának jellemzése 

2. Térségtipizálások módszerei vagy térfelosztási technikák 

jellemzői a világ és Európa országaiban 

3. A gazdaság területi koncentrálódásának típusai és jellemzői 

különböző földrajzi léptékekben 

4. Területi tőke/területi versenyképesség/területi 

rugalmasság/gazdasági sűrűség/területi kohézió elméleti 

kérdései, gyakorlati jellemzői 

 
 

SZABÓ PÁL 

1. Egy ország regionális fejlettségbeli különbségeinek elemzése 

2. Egy európai régiótípus (nagyvárosi régió, rurális térség, határ mente stb.) 

jellemzői és szerepe az EU regionális politikájában 

3. Egy gazdasági (al)ágazat európai és hazai területi jellemzői 

4. Speciális regionális területi felosztások Európában és Magyarországon 

5. Területi munkamegosztás az Európai Unióban 

 

1. Történelmi emlékhelyek turisztikai jellemzői a Kárpát-

medencében 

2. A településhálózat és a vasúti közlekedés összefüggései 

3. A geográfus MSc képzés jellemzői az ELTE-n vagy tágabb 

összehasonlításban 

4. A hazai turisztikai-földrajzi szakirodalom tartalomelemzése 

a reformkortól napjainkig 

5. A közúti forgalom változásának társadalmi-gazdasági háttere 

lakóhelyed környékén 

6. Szórványtelepülések összehasonlítása Magyarországon és a 

Kárpátok/Alpok térségében 

 

 
SZALKAI GÁBOR 

1. A hazai közúti célforgalmi forgalomszámlálások bemutatása 

2. A HungaryCard célpontok változásának földrajza 

3. Örökségturizmus a Kárpát-medencében 

 

1. Nacionalizmuselméletek az etnikai kutatásokban 

2. Identitáskonstrukciók Európa keleti felén 

 

 
KŐSZEGI MARGIT 

1. Orosz kisebbségek az európai posztszovjet térségben 

2. Oroszország és a kisebbségek 

3. Kis népek és érdekszférák találkozása 

 



1. Államhatárokkal elválasztott etnikai régiók összehasonlító, 

etnikai földrajzi elemzése Köztes-Európában vagy a 

posztszovjet térségben 

2. Az Európai Unió regionális mozgalmainak összehasonlító 

elemzése etnikai földrajzi szempontból 

3. A természet kulturalizációjának etnikai dimenziói 

 
BARTA GÉZA 

1. Regionális nyelvek és az etnikai identitás összefüggései egy tetszőlegesen 

választott köztes-európai vagy posztszovjet régióban 

2. A regionális identitás etnikai mozgatórugói egy tetszőlegesen választott 

köztes-európai vagy posztszovjet régióban 

3. Lokális és transznacionális etnikai identitások egy tetszőlegesen választott 

köztes-európai vagy posztszovjet régióban 

 

1. Buda szakrális terei a rendszerváltozás után 

2. A globalizáció hatásai Budapest szakrális terére 1990 után 

3. Felekezeti intézményrendszer Budapesten 1950-1990 között 

 

 
DOBAI ATTILA 

1. Szakrális tér a Budai Várnegyed területén 1950 előtt. 

2. Budapest, mint interkulturális város 

3. A zsidóság Pesten és Budán a II. világháborúig 

 

1. Nemzeti és lokális identitások a posztszovjet térségben 

2. Rendszerváltást követő vallási reneszánszok az európai 

posztszocialista országokban 

3. A globalizáció politikai földrajzi dimenziói (inkább MSc-re) 

 

 
ILLÉS TAMÁS 

1. Nemzeti és lokális identitások a posztszovjet térségben 

2. Rendszerváltást követő vallási reneszánszok az európai posztszocialista 

országokban 

 

 

 

A tanszék munkatársai egyéni témajavaslatokkal is megkereshetők. 
 

A szakdolgozat/diplomamunka témavezetője más, külső szakértő is lehet (de a tanszékről egy belső konzulenst kell felkérni).  
 
 

 
 

 


