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Regionális elemzés

A regionális elemzés specializáción szerzett ismeretek birtokában a

nálunk végzett geográfusok képesek

- a társadalmi, gazdasági jelenségek hazai és nemzetközi adatbázisainak 

feltárására, rendezésére, saját adatgyűjtésekre

- adatok feldolgozásra, számítások elvégzésére, térképezésére

- az információk különböző grafikus prezentálására 

- helyi, regionális, országos, makroregionális  társadalmi-gazdasági 

információk összefüggésekbe ágyazott értékelésére

- települések, térségek, országos földrajzi helyzetfeltárások 

elkészítésére.

Fontos feladatuk lehet munkájuk során a későbbiekben döntés-előkészítő

elemzések készítése, a települési, területi folyamatok rövid-, közép- és

hosszú távú trendjeinek feltárása, előrejelzések készítése.
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Regionális elemzés
Regionális elemző specializáció (csak itt az országban)

- Adatgyűjtés
- Statisztikai módszerek, adatábrázolás
- Térképezés
- Adatelemzés, összefüggés-elemzés
- Területi kép és folyamatok feltárása
- GIS, Big data …

- Gyakorlatias képzés elméleti 
megalapozással

- Felhasználói készségek
- Jó piaci kapcsolatok
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Regionális elemző - tárgyak

Hazai és nemzetközi földrajzi adatbázisok 

Szociológiai adatfelvétel és adatfeldolgozás 

Földrajzi összefüggés-elemzés 

Számítógépes társadalomföldrajzi térképezés 

Városkutatási  módszerek 

Régiókutatási  módszerek 

Specializációs tárgyak (3-5. szemeszter, 17 kredit)

Választható specializációs tárgyak (5-6. szemeszter), 
3 kredit /1 db/

Területfejlesztés

Infrastruktúra 

A globalizáció térségi hatásai 
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Regionális elemző – szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat, II. év végén

- 6 hét

- lehetőségek

Eötvös Kutatási Hálózat (MTA) KRTK, 

Minisztériumok és háttér intézmények,

KSH, Lechner Tudásközpont, CESCI, Hétfa Kutatóintézet, 

Pro Régió Ügynökség, Balaton Fejlesztési Tanács, 

HBH Kft., … 
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Regionális elemző - egyetemi közösségi élet

Külső szakmai kapcsolódás: Magyar Regionális Tudományi Társaság
http://www.mrtt.hu/

http://www.mrtt.hu/
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Regionális elemző - kapcsolattartás
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Regionális elemző - versenyeredmények

OTDK eredmények

2015. 
I. hely (Népességföldr.), I. hely (Térképészet és geoinformatika), 

II. hely (Gazdaságföldrajz)
2017. 

I., II. hely (Gazdaságföldrajz)
2019. 

I. hely (Politikai földrajz). I. hely (Népességföldrajz),
III. hely (Gazdaságföldrajz)

KSH STAT WARS UNI versenyeredmények - 2018.
Regionális elemzők (3 fős csapatok)

2., 6., 10. helyezések 47 indulóból (10 egyetem)
http://www.ksh.hu/statwars_uni_2019

Budapesti Ösztöndíj Program

http://www.ksh.hu/statwars_uni_2019


9

Regionális elemző – szakdolgozati témák

BSc regionális elemző szakdolgozati témák 
az elmúlt évekből a Regionális Tudományi Tanszéken

A közútijármű-gyártás területi jellemzői Magyarországon
Magyarország fürdővárosainak jellemzői
Nógrád megye turizmusa
A tanulóingázás területi különbségei Magyarországon a 2011-es népszámlálási 
adatok tükrében
Területi gazdasági különbségek Skóciában a XXI. században 
Az európai "Sun Belt" társadalmi és gazdasági háttere
Az európai tengerpartok főbb társadalmi és gazdasági jellemzői a 21. század elején
V4 országok határmenti régióinak fejlettségi viszonyai
Erdély turizmusföldrajza
Mexikó gazdasági helyzete a XXI. században
Kína különleges gazdasági övezetei
Google keresési trendek társadalomföldrajzi motívumai
Okos város - intelligens közlekedés 
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Regionális elemző – továbblépési lehetőség

Geográfus MSc Regionális elemző specializáció 
(csak itt az országban)
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Regionális elemző, MSc - tantárgyak

Szakirányos tárgyak:

A regionális tudomány elmélete I. és II.

Komplex regionális elemzés

Térstatisztikai módszerek,

Területi elemzések automatizálása

Térszerkezeti modellek

Választható tárgyak:

A társadalomkutatás alapjai, A kulturális földrajz módszerei, 

Egészségföldrajzi kutatások, Regionális fogyasztáskutatási módszerek, 

A történeti földrajz módszerei, Etnikai földrajzi elemzés és térképezés, 

Legújabbkori társadalomtörténet, Térségi növekedési pályák, 

Településszociológia, Városkutatási szakszeminárium,

Településszerkezeti vizsgálatok, Budapest és a budapesti agglomeráció, 

Európa városi terei, Térinformatika területfejlesztőknek
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Regionális elemző - végzettek

1998 óta több mint 750 geográfus (MSc, osztatlan) diplomát osztottak ki az 
egyetemen.

Ebből 80 fő a 2007 óta futó regionális elemző specializáción végzett.

A regionális elemző geográfusok közül tízen szereztek doktori (PhD) 
tudományos fokozatot.

Összeállította: Gyuris Ferenc

A végzett regionális elemzők kumulált 
száma (2007-2019)
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Regionális elemző - munkaerőpiac

Elhelyezkedési lehetőségek (végzett elemzők %-a)

- piaci szféra (cégek) (35%),

- állami szféra (minisztériumok, háttérszervek, vállalatok) (25%)

- tudomány, felsőoktatás (20%)

+ egyéb (magánvállalkozás, családi gazdaság, művészet, politika stb.) (20%)

Összegyűjtötte: Gyuris Ferenc

Foglalkoztatók: 
ELTE, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (MTA), Innovációs és Technológiai Miniszt., 
EMMI, KKM, MVM, Nemzeti Közművek, Központi Statisztikai Hivatal, 
Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ, Lechner Tudásközpont, Portfolio, 
Otthon Centrum, Duna House, ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont, 
HBH Stratégia és Fejlesztés Kft., TomTom, Vodafone, UPC, T-Systems,
Porsche Hungária, NNG, CBRE, C&W, BH, Air France-KLM, …


