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Témakörök 

1. A területi elemzések ismeretelméleti alapkérdései. ismeretelméleti monizmus és 

pluralizmus; okság, demarkációs kritériumok, elméletek verifikációja és falszifikációja, 

indukció, dedukció, axiomatizmus. Nomotetikus, szisztematikus és idiografikus tudományok. 

Módszertani individualizmus és kollektivizmus. Objektivitás és értékmentesség. Tények és 

értékek, eszközök és célok megkülönböztetése. A tudomány intézményesültsége. A 

megfigyelések/tapasztalatok és az elméletek közötti kapcsolatra vonatkozó nézetek. A 

modell- és elméletépítés technikái és tipikus csapdái. 

2. A területi kutatások sajátos módszertani kérdései: a térfelosztás céljai és elvei, a 

módosítható területi egység problémája és annak jelentkezése egyes módszereknél, ökológiai 

tévkövetkeztetés. 

3. A területi adatok típusai: a megfigyelési egységek lokalizációja, pontok, területi 

egységek, összekötöttség, szomszédság, áramlások, hierarchiák; az adatok jellege, 

aggregációja; alap és származtatott adatok. A tematikus térképek típusai. 

4. Többváltozós regressziószámítás térparaméteres adatokkal, területiség a kétváltozós 

lineáris modellben; adattranszformáció, minőségi és mennyiségi területi változók,  

modelldiagnosztika, multikollinearitás, földrajzilag súlyozott regresszió és a térbeli 

autoregresszió. 

5. A gravitációs modell kalibrálása többváltozós regresszióval, multiplikatív regresszió 

használata a modell kalibrálásánál, területi mesterséges (dummy) változók használata, kiugró 

értékek beazonosítása, maradéktagok vizsgálata területi szempontból (elhelyezkedés, irány), a 

területegységek potenciál szerinti különbsége és a maradéktagok összevetése, az áramlások 

aszimmetriájának vizsgálata, eltérő nagyságú/hierarchia szintű települések elkülönült 

vizsgálata, a távolságok eltérő definiálása, területegységenkénti elkülönült vizsgálatok 

végzése,  alterületegységek elkülönült vizsgálata, a regresszió átalakítása: a távolság, mint 

függő változó,  funkcionális távolságok becslése, összehasonlítás más térfelosztással és más 

áramlásokkal.  

6. Többdimenziós skálázás és kétdimenziós regresszió: távolságmátrixok, 

távolságértelmezések, a többdimenziós skálázás alapkérdései, modelldiagnosztika, stressz 

mutatók, alakzatok összehasonlítása kétdimenziós regresszióval, modelldiagnosztika, jósági 

mutatók, a torzulás mértéke, grafikus ábrázolás, különböző torzított térképek, kartogramok.  

7. Főkomponensanalízis és klaszteranalízis a területi kutatásokban: területi adattípusok a 

főkomponensanalízisben és klaszteranalízisben; adattranszformációk; hierarchikus és nem 

hierarchikus klaszteranalízis; főkomponensanalízis, faktoranalízis. Példák az alkalmazásokra. 

8. Hálózatkutatás, földrajzi és egyéb hálózatok: a hálózatkutatás multidiszciplinaritása, 

földrajzi előzményei, sűrűségmutatók, hálózati hányados, gráfelméleti mérőszámok. Példák 

az alkalmazásokra. 

9. Alakmutatók: pontalakzatok és területegységek alakmutatói, centralitása, szóródása; a 

mutatók alkalmazása az optimális területi szerveződés kialakításában. 
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