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„B” tételsor a geográfus mesterképzés (MSc)  

táj- és környezetkutatás specializáció záróvizsgájához 

 

1. Elemezze hazánk természetföldrajzi adottságait a levegő szennyezettsége 

szempontjából! Tárja fel a levegőszennyezés antropogén okait a településeken belül 

és azokon kívül! Hasonlítsa össze a redukáló és oxidáló szmog képződésének 

folyamatát, értékelje ezek egészségügyi következményeit! Elemezze az antropogén 

emissziók változásait hazánk termelési szerkezetének változásaival és a 

környezetvédelmi intézkedésekkel összefüggésben! 

2. Ismertesse a felszíni vizeink állapotát és mutassa be a vízminőséget befolyásoló 

tényezőket! Térjen ki a kommunális szennyvíz gyűjtésének és kezelésének 

alakulására, az ipari és a mezőgazdasági eredetű szennyezések szerepére! Mondjon 

példát nagyobb jelentőségű rendkívüli vízszennyezésre! 

3. Ismertesse a felszín alatti vizeink hasznosítási módjait, jellemezze a felszín alatti 

vízbázisaink minőségét, s a veszélyeztető tényezőket! Hasonlítsa össze a felszín 

alatti víztípusokat a felszíni szennyeződésekre való érzékenységük szempontjából! 

Magyarázza meg a különbségeket! 

4. Mutassa be Magyarország területhasználatának alakulását! Ismertesse a 

magyarországi talajok állapotát befolyásoló természetes és antropogén 

talajdegradációs folyamatokat! 

5. Mutassa be a környezetbarát energiatermelés lehetőségei Magyarországon! Térjen 

ki a fosszilis, valamint a megújuló energiaforrások felhasználására is! 

6. Mutassa be a jogilag védett természeti területek típusait, fejtse ki, milyen szerepet 

töltenek be az ország természetvédelmében! 

7. A levegő minőségi állapotát meghatározó tényezők. A levegő mintavétel eszközei. 

A törvényi szabályozási háttér. 

8. A vizek főbb állapotjellemzői, a változások nyomon követésének lehetőségei. A 

felszíni és felszín alatti vízmintavétel eszközei. A Víz Keretirányelv hazai feladatai. 

9. A talaj állapotjellemzői. Talajmintavételi technikák és eszközök. A talaj mennyiségi 

és minőségi védelmének törvényi háttere. 
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10. A települések hatása a domborzati és talajtani adottságokra, valamint a hidrológiai 

folyamatokra. 

11. A települések hatása a klimatikus viszonyokra. A városklíma kialakulásának okai és 

hatásai. A települési klímaadaptáció lehetséges válaszai.  

12. A települések élővilága, zöldfelület-gazdálkodás. 

13. A városi környezet történelmi fejlődésének főbb állomásai. Környezeti problémák 

és feladatok a településeken. 

14. A globális, az európai és a hazai környezetpolitika születése. Zöldmozgalom - új 

társadalmi mozgalmak céljai. A nemzeti szintű környezetpolitika hatékonysága. 

15. A globális szintű környezetvédelmi politika fontosabb szervezetei, fórumai és 

tevékenységük (ENSZ környezetvédelmi világkonferenciák, UNEP, FAO, 

UNESCO, WHO). Fontosabb nemzetközi környezetvédelmi egyezmények és 

jegyzőkönyvek, valamint a körülöttük kialakult viták. 

16. Az Európai Unió környezetpolitikájának céljai és alapelvei. Környezetpolitikai 

döntéshozatali mechanizmus az Európai Unióban, valamint a környezetvédelemben 

meghatározó intézmények szerepe. 

17. A környezeti elemekre és káros környezeti hatásokra irányuló környezetpolitikai 

célkitűzések és eredmények az Európai Unióban és Magyarországon.  

18. A környezetvédelmi szabályozás uniós és hazai eszközei (jogi és piaci). A jogi 

szabályozás és az adójellegű szabályozás előnyei és hátrányai. 

19. A szennyezési jogok kereskedelmének piaci mechanizmusa. Szabványosított 

környezetközpontú vállalatirányítási rendszerek. 

20. A fenntartható fejlődés modellje, alapelvei, mikro- és makroindikátorai. 


