KEDVES HALLGATÓK!
A 2021/2022-es tanév végének közeledtével eljött az ideje a jövő évi szakdolgozati (földrajz
BSc 2. évfolyam; osztatlan földrajz tanár általános iskolai specializáció 3. évf. és középiskolai
spec. 4. évf.) és diplomamunka-témák (geográfus MSc 1. évf.) kiválasztásának. Az egyes
oktatók által meghirdetett kutatási témákat megtalálhatjátok e felhívás mellékleteként, valamint
a Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék honlapján az Oktatás/Szakdolgozatok,
diplomamunkák menüpont alatt. Utóbbi helyen elérhetők a témaválasztási lapok letölthető
formanyomtatványai is. A ti dolgotok most csupán annyi, hogy a felsorolt témák közül
kiválasztjátok a számotokra leginkább vonzót, egyeztettek a témavezető-jelölt oktatóval, majd
a kitöltött témaválasztási lapot átadjátok neki. Ezután pedig mindketten – ti és a témavezető is
– őrizzetek meg egy-egy példányt a kitöltött és mindkettőtök által aláírt témaválasztási lapból.
Ezt a dokumentumot nem szükséges leadni a titkárságon vagy a tanulmányi osztályon, még
elektronikus formában sem.
A témaválasztás menetével kapcsolatban további információ a Fabula.Szabolcs@geo.uszeged.hu címre küldött emailben kérhető.
Jelentkezési határidő: 2022. június 24. (péntek) 12:00

Témakiírások a 2022/2023-as tanévre

Bajmócy Péter, docens (bajmocy@geo.u-szeged.hu)
Az urbanizáció vagy a szuburbanizáció területi folyamatai Magyarországon, ezek hatása egy
település, térség népességére
Apró, kihalt, vagy elnéptelenedő falvak társadalomföldrajza Magyarországon
Külterületek (tanyák, majorok, szőlőhegyek, kiskertek stb.) társadalomföldrajzi vizsgálata,
múltjuk, jelenük
A közigazgatási változások (települési önállósodás, megszűnés, új járások) hatása egy kistáj
településeire (népesedés, fejlesztés/fejlődés, közlekedési kapcsolatok)
Egy település, mikrotérség szociálgeográfiai vizsgálata (csak MSc)
Egy hazai nemzetiség, vallás, terület etnikai vagy vallásföldrajza (a 2011-es népszámlálás
adatainak feldolgozása)
Egy hazai térség vallásföldrajza, egy vallás területszerkezetének átalakulása a 20-21. században
Etnikai vagy vallásföldrajzi folyamatok a Kárpát-medencében a 20-21. században
A természetes szaporodás (születés és halálozás) térségi eltérései a világban
Turizmus Magyarországon vagy a Kárpát-medencében egy-egy témához kapcsolódó látnivalók
alapján (etnika, vallás, geológia, építészeti kor, speciális épületek, természeti jelenségek, stb.)
A népesség- és településföldrajz megjelenése és lehetőségei a földrajzoktatásban
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Boros Lajos, docens (borosl@geo.u-szeged.hu)
A megosztáson alapuló gazdaság földrajzi vonatkozásai
Az Európai Unióhoz kapcsolódó földrajzi elemzések
térfolyamatok stb.)
Egyes ágazatok gazdaságföldrajzi vizsgálata
Globális gazdasági folyamatok, változások
Fejlesztési időszakok, programok statisztikai alapú értékelése
Kvantitatív turisztikai elemzések

(fejlesztések,

szakpolitikák,

Fabula Szabolcs, adjunktus (Fabula.Szabolcs@geo.u-szeged.hu)
Társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek és hátrányos helyzet földrajzi megközelítésben
Lakáspiaci folyamatok, jóléti rendszer és lakásrendszer kapcsolatának földrajzi aspektusai
Terület- és településfejlesztési beavatkozások kritikai vizsgálata
A közösségvezérelt helyi fejlesztés példái és lehetőségei Magyarországon (pl. LEADER/CLLD
közösségek és programjaik)
Városi társadalmi sokszínűség – lehetőségek és konfliktusok (pl. társadalmi tőke, társadalmi
kohézió, vállalkozások fejlődése)
A vidékiség jelenlegi formái Magyarországon, vidéki terek átalakulása, vidékfejlesztési
kihívások
Társadalmi-térbeli mobilitás, migráció, különös tekintettel a képzett munkaerő vándorlására
Különböző adatforrások szerepe, alkalmazhatósága a földrajztanításban (tanárszakosoknak
ajánlott)
Regionális földrajzi témák, globális összefüggések (tanárszakosoknak ajánlott)
Hegedűs Gábor, adjunktus (hegedusg@geo.u-szeged.hu)
Politikai és választási földrajzi tényezők vizsgálata (európai, magyarországi példák)
Új települési jelenségek elemzése (lakóparkok, szegregáció) empirikus módszerekkel
A településfejlesztés sikerességének vizsgálata konkrét (egy adott vagy kiválasztott) település
esetén
A gasztronómiai turizmus (gasztrofesztiválok, éttermi turizmus, termelői turizmus) megjelenési
formái Magyarországon és külföldön
A lokalitás, kultúra és identitás vidékfejlesztési szerepe és jelentősége (egy adott településen
vagy térségben)
A helyi termékeken alapuló vidékfejlesztési tevékenység vizsgálata (egy adott településen vagy
térségben)
A tájhasznosítás, tájvédelem vidékfejlesztési lehetőségei és kihívásai (egy adott térségben)
A földkisajátítási folyamat (land grabbing) földrajzi problémáinak vizsgálata
Kovács Csaba, adjunktus (cskovacs@geo.u-szeged.hu)
Az alföldi tanya és tanyavilág jellemzői napjainkban (népességföldrajz, mezőgazdasági
jellemzők, turizmus)

2

Az Alföld sajátosságai az ezredfordulón (a társadalom és a gazdaság jellemzői táji/járási
viszonylatokban)
Az alföldi fürdők és a határon átnyúló turizmus (Gyula, Hajdúszoboszló, Makó, Mórahalom,
Szeged, Gyopáros; a román, szerb határ hatása, stb)
Egy borrégió vagy borvidék, adottságai, és turizmusa (Tokaji, Balatoni, Villányi stb.)
Borutak jellemzése, működése, szerepe a borturizmusban
A magyar borászat helye Európa és a világ borpiacán
Kastély és várturizmus - a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram és hatásai
Egy néprajzi táj, néprajzi csoport turisztikai adottságai, turizmusa a Kárpát-medencében
(Ormánság, Matyóföld, Kalotaszeg, csángók, stb.)
Erdély, Bánság, Partium, Máramaros magyar és román néprajzi tájai – összehasonlítás
Európa régiói: valós és vélt – erősödő és gyengülő határvonalak Európa térképén
Népességföldrajzi problémák Európában és/vagy Európa egyes országaiban (elöregedés,
vándorlás, etnikai és vallási ellentétek, önállósodási-függetlenedési törekvések, stb)
Brexit és a kilépéssel kapcsolatos problémák (Észak-Írország, Írország, Skócia, stb.)
A népesség számának és összetételének változása határon túli területeken (egy-egy régió, táj,
megye, járás, vagy település) a Kárpát-medencében
Európa és Európa egyes országainak társadalomföldrajzi fejezeteinek megjelenése,
összehasonlítása és elemzése az általános és középiskolai tankönyvekben
A cigányság helyzete egy kiválasztott településen vagy járásban
A cigányság általános problémái Magyarországon, vagy valamelyik európai országban
A cigányság megjelenése a közoktatásban
Kovács Zoltán, tanszékvezető egyetemi tanár (zkovacs@geo.u-szeged.hu)
Az ingázás területi különbségei Magyarországon
A területhasználat változása nagyvárosaink környékén
A városhálózat, városhierarchia átalakulási folyamatai Magyarországon
A területi és települési versenyképesség összehasonlító vizsgálata
Budapest és agglomerációjának egy tetszőleges földrajzi problémája
A városi terek átalakulása hazánkban, különös tekintettel a városrehabilitációs beavatkozások
eredményeire
A közösségi média kínálta adatok felhasználási lehetőségei a városi térhasználat vizsgálata
során
A fenntartható városfejlődés kihívásai, különös tekintettel a városi zöldterületek társadalmi
hasznosítására.
Kovalcsik Tamás, tanársegéd (kovalcsik.tamas@geo.u-szeged.hu)
Választási földrajz és a választói magatartás térbelisége
Közlekedésföldrajz
Térinformatikai megoldások a társadalomföldrajzban
A COVID-19 világjárvány térbelisége
A városok belső térszerkezete
A megosztáson alapuló gazdaság térbelisége
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Kriska Olivér, meghívott előadó (szte.geo.ko@outlook.com)
Menekültek migrációja, gazdaság- és társadalomföldrajzi hatásuk.
Határokon átnyúló áramlások. Ingázás és migráció az államhatárokon keresztül.
Az államhatárok kialakulása, jelentésrétegei és hatásuk a helyi lakosságra. Élet a határ mentén.
A mentális határok és hatásuk a térbeli cselekvésre.
Az Európai Területi Társulások és jelentőségük. A határokon átnyúló együttműködések
rendszere.
Térinformatikai és társadalomföldrajzi adatforrások, adatbázisok értékelése összehasonlító
elemzése
A GIS szerepe a határokon átnyúló területi monitoring során
Martyin-Csamangó Zita, tanársegéd (martyinz@geo.u-szeged.hu)
Új turisztikai trendek (termékek, területek) földrajzi vizsgálata
A turizmus hatásainak vizsgálata adott területen
Egészségturisztikai fejlesztések és a településfejlődés kapcsolata
A turisztikai fejlesztések táji-környezeti hatásvizsgálata adott területen
Az aktuális társadalmi-gazdasági folyamatok szerepe a földrajzoktatásban
Mészáros Rezső, professor emeritus (mrezso@geo.u-szeged.hu)
A hazai innováció térbeli terjedésének összefüggései
Az európai regionalizmus földrajzi folyamatai
Szeged és a régió
Az egyetemi városok földrajzi sajátossága
Nagy Gábor, docens (nagyg@rkk.hu)
A területfejlesztés és regionális politika eredményei Magyarországon
Területi egyenlőtlenségek vizsgálata Magyarországon és/vagy Európában
Gazdasági perifériák és gazdasági marginalizáció Magyarországon
Lokális és térségi ingatlanpiacok átalakulása – egyenlőtlenségek eltérő földrajzi léptékekben
Nagy Gyula, tanársegéd (geo.nagy.gyula@gmail.com)
Turizmusföldrajz:
Aktív és ökoturisztikai fejlesztések belföldön
A Balaton-térség turisztikai trendjei, változásai
Tervezés a turizmusban
Terület- és településfejlesztés:
Környezeti igazságosság
Közösségi tervezés, lakossági részvétel
Zöld, okos, fenntartható városfejlesztés, zöld átmenet
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A munkaerőpiaci helyzet változásai hazánkban
Ingatlanpiaci változások
Pál Viktor, docens (pal.viktor@szte.hu)
Az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás területi különbségei, területfejlesztési
vonatkozásai Magyarországon
Az egészségügyi szakemberek (orvosok, szakdolgozók) migrációjának földrajzi kérdései
Az életminőség földrajzi vonatkozásai és területfejlesztési kapcsolódásai Magyarországon
Az egészségturizmus fejlesztésének területi és települési hatásai Magyarországon
Egyes turisztikai termékek-termékcsoportok földrajzi, terület-és településfejlesztési szempontú
elemzése
A gazdaság térbeli folyamatai Magyarországon különböző földrajzi léptékekben (ország,
megye, járás, település)
Az ipari terek átalakulásának földrajzi problémái hazai példákon keresztül (települések,
iparvidékek)
A globális gazdasági folyamatok és a helyi gazdaság kapcsolatrendszere hazai példákon
A helyi gazdaság és a településfejlesztés összefüggései példákon
A terület- és településfejlesztés társadalmi hatásai valamely magyarországi mintaterületen
A gazdasági-társadalmi elmaradottság földrajzi kérdései Magyarországon
Terület- és településfejlesztési dokumentumok kritikai elemzése
A társadalomföldrajz / gazdaságföldrajz szerepe, helyzete a földrajzoktatásban (csak
tanárszakosoknak)
Új módszerek alkalmazása a társadalomföldrajz oktatásában (csak tanárszakosoknak)

2022. 05. 18.
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