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„B” tételsor a földrajz alapképzés (BSc) 

környezetföldrajzi specializáció záróvizsgájához 

 

1. A természetföldrajzi tájfogalom és a kultúrtáj fogalmának meghatározása, 

különbségei. A hagyományos és az intenzív kultúrtáj különbségei. A természeti táj 

hierarchikus felépítése. Tájalkotó tényezők és tájalkotó elemek. 

2. A tájvédelem hazai és európai jogi szabályozása, főbb gyakorlati feladatai, 

intézményes és jogi keretei. Tájak védelme, kezelése, helyreállítása a hazai 

gyakorlatban. A táji szintű tervezés legfontosabb dokumentumai a hazai 

gyakorlatban. Az egyedi tájértékek és védelmük.  

3. Tájak térbeli szerkezete, mintázata. A tájak szerkezeti elemeinek és működésének 

kapcsolatai. Folt, folyosó, mátrix fogalma és típusaik, gyakorlati tájvédelmi 

jelentőségük. A tájtörténeti ismeretek szerepe hazai tájak védelmében, kezelésében. 

Hazai példák a táji sokféleség csökkenésére. 

4. A KHV célja és menete. 

5. A nyilvánosság szerepe a környezeti hatásvizsgálatban. 

6. A környezeti hatásvizsgálat kritikája. 

7. A környezetvédelemben meghatározó globális, uniós és hazai intézmények szerepe. 

8. A környezetvédelmi szabályozás jogi és piaci eszközei. A fenntartható fejlődés 

mutatói. 

9. Értékelje egy ország társadalmi-gazdasági fejlettsége és a környezetre gyakorolt 

hatása közötti kapcsolatrendszert! Magyarázza meg az ökológiai lábnyom, a 

biológiai kapacitás és az ökológiai hiány fogalmát! 

10. Ismertesse a levegő háttérszennyezettségében mutatkozó különbségeket Európában! 

11. Mutassa be az éghajlatváltozás várható hatásait Európában! Ismertesse az 

éghajlatváltozás elleni küzdelem legfontosabb lehetőségei!  

12. A hulladékgazdálkodás alapelvei, jogszabályi háttere és legfontosabb hazai 

sajátosságai. 



 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KAR 

FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET 

H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Tel. +36 52 518-667, e-mail: geo@science.unideb.hu 

 

13. A hulladékgazdálkodás tevékenységi köre, a hulladékgyűjtés, -hasznosítás, -

ártalmatlanítás és a rekultiváció technikai folyamata.  

14. Hulladéklerakók és égetők környezeti hatása, szennyvíz és füstgáz tisztítása. 

15. A víz által kiváltott talajerózió folyamata és megjelenési formái. Mik a kiváltó és 

befolyásoló tényezők? Milyen védekezési lehetőségek vannak? 

16. A talajsavanyodás természetes és antropogén kiváltó tényezői. A talajsavanyodás 

által kiváltott károk és lehetőségek a javításra. 

17. Ismertesse az ex situ és in situ talajtisztítási módszerek előnyeit és hátrányait! 

Támassza alá konkrét módszerekkel! 


