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FDO1441L A világgazdaság történeti földrajza 
 

Féléves tematika: 

1. konzultáció: 

− A történeti földrajz fogalma, tárgya, célja, vizsgálati eszközei 

− A gazdasági fejlődés és növekedés értelmezése, meghatározó tényezői 

− Az európai történelem természeti környezete, a földrész benépesülése, a nyelvek és 

kultúrák kialakulása 

− A nomád és a termelő életforma, a neolitikus forradalom 

− Az ókori civilizáció gazdasági eredményei és korlátai 

− A kora középkori Európa válsága, a IV-IX. század népvándorlásai 

− A középső és a kései feudális Európa jellemzői 

2. konzultáció: 

− Az újkori Európa gazdasági, társadalmi alapjai 

− Az ipari forradalom időszaka 

− Gazdasági fejlődés a XIX. században 

− A XX. század eleji Európa a világgazdasági változások tükrében 

− Nemzetközi politikai-gazdasági dezintegráció 

− A második világháború következményei, gazdaságpolitikai vetületei 

− A globális világgazdasági rendszer 
 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt 

az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 
 

Félévi követelmény: kollokvium 
 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: szóbeli  

- vizsgára bocsátás feltétele: A vizsgára bocsátásnak nincs előfeltétele.  

- vizsgák ütemezése: vizsgaidőszak folyamán 
 

A kollokvium típusa: szóbeli  

Szóbeli vizsga anyaga:  

- a féléves tematika szerint 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

• A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal 

kísérelhető meg (vizsga, javító vizsga, ismétlő javítóvizsga).  

• Sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható.  

• Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az 

így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres 

érdemjegy javítására nincs lehetőség.  

 

Irodalom: 

- Cameron, R.: A világgazdaság rövid története a kőkorszaktól napjainkig. Budapest, 1994. 

- Rétvári L.: Európa történeti földrajza és gazdaságtörténete: a kultúrák keletkezésétől a XX. 

század közepéig. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011. 

- Bernek, Á.: A globális világ politikai földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002. 

- Pounds, N.J.G.: Európa történeti földrajza. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 

- Tóth J. (szerk.): Általános társadalomföldrajz I-II. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2002-2003. 

(A történeti földrajz alapjaival és a modern világgazdasággal foglalkozó fejezetek). 

- Tóth J. (szerk.): Világföldrajz, Pécs, 2010. 

- Történelmi Atlasz 
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FDO1209 Általános gazdaságföldrajz I. 
Féléves tematika: 

1. hét: A gazdaságföldrajz fogalma, tárgya, alapfogalmai 

2. hét: A termelési tényezők 

3. hét: A gazdasági szereplők 

4. hét: A gazdasági teljesítmény mérése, növekedés és fejlődés, konjunktúra-ciklusok 

5. hét: A piac működése, formái 

6. hét: Üzleti vállalkozások típusai, működésük 

7. hét: A pénz szerepe a gazdaságban 

8. hét: Makrogazdasági problémák (infláció, munkanélküliség) 

9. hét: Az állam szerepe a modern gazdaságban 

10. hét: A világgazdaság fogalma, kialakulása, fejlődése 

11. hét: A globális világgazdaság kialakulását, fejlődését meghatározó tényezők (technológiai 

fejlődés, gazdaságpolitika, intézményrendszer) 

12. hét: A világgazdaság térszerkezete (centrum-periféria viszonyok) 

13. hét: Nemzetközi szervezetek (IMF, Világbank, WTO) 

14. hét: Világgazdasági integrációk 
 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt 

az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 
 

Félévi követelmény: kollokvium 
 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: Írásbeli és szóbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: A vizsgára bocsátásnak nincs előfeltétele.  

- vizsgák ütemezése: vizsgaidőszak folyamán 
 

A kollokvium típusa: írásbeli és szóbeli 

Írásbeli és szóbeli vizsga anyaga:  

- a féléves tematika szerint 
 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

• A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal 

kísérelhető meg (vizsga, javító vizsga, ismétlő javítóvizsga).  

• Sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható.  

• Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az 

így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres 

érdemjegy javítására nincs lehetőség.  
 

Irodalom: 

− CSÉFALVAY Z. (2004): Globalizáció 1.0 Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

− CSÉFALVAY Z. (2004): Globalizáció 2.0 Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

− TÓTH J. szerk. (2002): Általános társadalomföldrajz I., Dialóg Campus, Budapest – Pécs. 

− TÓTH J. szerk. (2002): Általános társadalomföldrajz II., Dialóg Campus, Budapest – Pécs. 

− MÁTÉ D. (2006): Gazdasági ismeretek (Válogatott fejezetek a mikro- és 

makroökonómiából), EKF, Eger. 

− KOZMA G. (2003): Regionális gazdaságtan, KLTE, Debrecen. 

− BERNEK, Á. (2002): A globális világ politikai földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
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OFD1296L Általános gazdaságföldrajz II.  
 

Féléves tematika: 

1. konzultáció:  

• Bevezetés, a gazdaságföldrajz elméleti alapjai, alapfogalmak 

• A mezőgazdasági termelést meghatározó természeti és társadalmi-gazdasági tényezők 

• A mezőgazdasági termelés övezetessége (zonalitása) 

• A mezőgazdasági termelés területi típusai 

2. konzultáció: 

• Az ipar földrajza, felosztása, 

• Az ipari termelést meghatározó természeti és társadalmi-gazdasági tényezők 

• Az energiagazdálkodás, a világ energiaszerkezete 

• Az egyes energiahordozók előfordulása, kitermelése, felhasználása, szerepe 

3. konzultáció: 

• A kitermelőipar és a kohászat ágazatai 

• A nehézipar ágazatai 

• A könnyűipar ágazatai 

• A közlekedés földrajza 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt 

az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 
 

Félévi követelmény: kollokvium 
 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: Írásbeli és szóbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: A vizsgára bocsátásnak nincs előfeltétele.  

- vizsgák ütemezése: vizsgaidőszak folyamán 
 

A kollokvium típusa: írásbeli és szóbeli 

Írásbeli és szóbeli vizsga anyaga:  

- a féléves tematika szerint 
 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

• A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal 

kísérelhető meg (vizsga, javító vizsga, ismétlő javítóvizsga).  

• Sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható.  

• Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az 

így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres 

érdemjegy javítására nincs lehetőség.  

Irodalom: 

- SÜLI-ZAKAR I. A világ mezőgazdasága. In: TÓTH J. szerk. (2002): Általános 

társadalomföldrajz I. Dialóg-Campus, Budapest-Pécs. pp. 165-260. 

- VIDÉKI I. szerk. (2008): Fejezetek ipar- és közlekedésföldrajzból. ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest. 

- ABONYINÉ P. J: Az általános iparföldrajz alapjai. In: TÓTH J. szerk. (2002) Általános 

társadalomföldrajz I. Dialóg-Campus, Budapest-Pécs. pp. 125-164. 

- ERDŐSI F.: Közlekedésföldrajz. In: TÓTH J. szerk. (2010) Világföldrajz. Akadémiai 

Kiadó, Budapest. pp. 513-596. 

- PERCZEL Gy.: Nyersanyagok, energiahordozók. In: TÓTH J. szerk. (2010) Világföldrajz. 

Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 125-145. 

- HAGGETT, P. (2006): Geográfia: globális szintézis. Typotex, Budapest. 
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OFD1205 Csillagászati földrajz  
 

Féléves tematika: 

1. hét: Az emberiség világszemléletének fejlődése 

2. hét: Szférikus csillagászat (tájékozódás a Földön és az égbolton) 

3. hét: A Nap látszólagos mozgása az égbolton, a nappalok hossza, az időszámítás, a naptár 

4. hét: A Föld alakja 

5. hét: A Föld mozgásai 

6. hét: A Föld Nap körüli keringésének következményei 

7. hét: A Föld pályaelemeinek szekuláris változásai és azok földrajzi következményei 

8. hét: A Naprendszer általános jellemzése 

9. hét: A Nap mint égitest 

10. hét: A belső bolygók 

11. hét: A külső bolygók 

12. hét: A bolygók holdjai, üstökösök, meteorok, a bolygóközi anyag 

13. hét: A Tejútrendszer és extragalaxisok 

14. hét: Az Univerzum keletkezésére vonatkozó elméletek 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt 

az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: szóbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: A vizsgára bocsátásnak nincs előfeltétele.  

- vizsgák ütemezése: vizsgaidőszak folyamán 

 

A kollokvium típusa: szóbeli 

szóbeli vizsga anyaga:  

- a féléves tematika szerint 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

• A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal 

kísérelhető meg (vizsga, javító vizsga, ismétlő javítóvizsga).  

• Sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható.  

• Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az 

így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres 

érdemjegy javítására nincs lehetőség.  

 

Irodalom: 

− GÁBRIS GY. – MARIK M. – SZABÓ J. (1998): Csillagászati földrajz. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest.  

− HERMANN, J. (2002): Csillagászat. Athenaeum 2000, Budapest. 

− SZATMÁRY, K. et al. (2011): Csillagászat. SZTE, Szeged.  

http://astro.u-szeged.hu/oktatas/csillagaszat.html 
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OFD1205L Csillagászati földrajz 
 

Féléves tematika: 

1. konzultáció: 

− Az emberiség világszemléletének fejlődése 

− Szférikus csillagászat (tájékozódás a Földön és az égbolton) 

− A Nap látszólagos mozgása az égbolton, a nappalok hossza, az időszámítás, a naptár 

− A Föld alakja 

− A Föld mozgásai 

2. konzultáció: 

− A Föld Nap körüli keringésének következményei 

− A Föld pályaelemeinek szekuláris változásai és azok földrajzi következményei 

− A Naprendszer általános jellemzése 

− A Nap mint égitest 

− A belső bolygók 

3. konzultáció: 

− A külső bolygók 

− A bolygók holdjai, üstökösök, meteorok, a bolygóközi anyag 

− A Tejútrendszer és extragalaxisok 

− Az Univerzum keletkezésére vonatkozó elméletek 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt 

az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: szóbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: A vizsgára bocsátásnak nincs előfeltétele.  

- vizsgák ütemezése: vizsgaidőszak folyamán 

 

A kollokvium típusa: szóbeli 

szóbeli vizsga anyaga:  

- a féléves tematika szerint 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

• A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal 

kísérelhető meg (vizsga, javító vizsga, ismétlő javítóvizsga).  

• Sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható.  

• Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az 

így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres 

érdemjegy javítására nincs lehetőség.  

 

Irodalom: 

− GÁBRIS GY. – MARIK M. – SZABÓ J. (1998): Csillagászati földrajz. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest.  

− HERMANN, J. (2002): Csillagászat. Athenaeum 2000, Budapest. 

− SZATMÁRY, K. et al. (2011): Csillagászat. SZTE, Szeged.  

http://astro.u-szeged.hu/oktatas/csillagaszat.html 
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OFD1206 Éghajlattan és légkörfizika 1. 
 

Féléves tematika: 

1. hét: Az éghajlattan tárgya, az idő, időjárás és éghajlat fogalma 

2. hét: A Föld légköre 

3. hét: Száraz nyugalomban lévő tiszta légköri levegő fizikai állapotjelzői 

4. hét: Nedves nyugalomban lévő tiszta légköri levegő fizikai állapotjelzői 

5. hét: A légkör mozgásjelenségei, függőleges légmozgások, hőmérséklet-változások függőleges 

légmozgásokban 

6. hét: A levegő vízszintes áramlása, a súrlódás hatása a szélre 

7. hét: Nyomásfelületek, abszolút és relatív topográfiák  

8. hét: A légkör egyensúlyi állapotai 

9. hét: A sugárzás fogalma, törvényei, a földfelszín és a légkör sugárzása 

10. hét: Kondenzációs folyamatok a légkörben (felhőképződés, felhőfajták) 

11. hét: Kondenzációs folyamatok a légkörben (csapadékképződés, csapadékfajták) 

12. hét: A zivatarelektromosság, a légtömegek  

13. hét: Időjárási frontok 

14. hét: Ciklonok és anticiklonok 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt 

az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: szóbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: A vizsgára bocsátásnak nincs előfeltétele.  

- vizsgák ütemezése: vizsgaidőszak folyamán 

 

A kollokvium típusa: szóbeli 

szóbeli vizsga anyaga:  

- a féléves tematika szerint 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

• A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal 

kísérelhető meg (vizsga, javító vizsga, ismétlő javítóvizsga).  

• Sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható.  

• Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az 

így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres 

érdemjegy javítására nincs lehetőség.  

 

Irodalom: 

− PÉCZELY GY. (1978): Éghajlattan, Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest.  

− TAR K. (1996): Általános meteorológia. KLTE, Debrecen. 

− BARTHOLY J – MÉSZÁROS R. szerk. (2013): Meteorológiai alapismeretek. ELTE, 

Budapest.  

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/MeteorologiaAlapismeretek/index.html 
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OFD1206L Éghajlattan és légkörfizika 1. 
 

Féléves tematika: 

1. konzultáció: 

− Az éghajlattan tárgya, az idő, időjárás és éghajlat fogalma 

− A Föld légköre 

− Száraz nyugalomban lévő tiszta légköri levegő fizikai állapotjelzői 

− Nedves nyugalomban lévő tiszta légköri levegő fizikai állapotjelzői 

− A légkör mozgásjelenségei, függőleges légmozgások, hőmérséklet-változások függőleges 

légmozgásokban 

− A levegő vízszintes áramlása, a súrlódás hatása a szélre 

− Nyomásfelületek, abszolút és relatív topográfiák  

2. konzultáció: 

− A légkör egyensúlyi állapotai 

− A sugárzás fogalma, törvényei, a földfelszín és a légkör sugárzása 

− Kondenzációs folyamatok a légkörben (felhőképződés, felhőfajták) 

− Kondenzációs folyamatok a légkörben (csapadékképződés, csapadékfajták) 

− A zivatarelektromosság, a légtömegek  

− Időjárási frontok 

− Ciklonok és anticiklonok 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt 

az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: szóbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: A vizsgára bocsátásnak nincs előfeltétele.  

- vizsgák ütemezése: vizsgaidőszak folyamán 

 

A kollokvium típusa: szóbeli 

szóbeli vizsga anyaga:  

- a féléves tematika szerint 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

• A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal 

kísérelhető meg (vizsga, javító vizsga, ismétlő javítóvizsga).  

• Sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható.  

• Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az 

így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres 

érdemjegy javítására nincs lehetőség.  

 

Irodalom: 

− PÉCZELY GY. (1978): Éghajlattan, Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest.  

− TAR K. (1996): Általános meteorológia. KLTE, Debrecen. 

− BARTHOLY J – MÉSZÁROS R. szerk. (2013): Meteorológiai alapismeretek. ELTE, 

Budapest.  

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/MeteorologiaAlapismeretek/index.html 
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FDO1335L Régiótörténet 
 

Féléves tematika: 

1. konzultáció: 

• Földrajzi térkategóriák, térfelosztási lehetőségek. 

• A régió fogalma, típusai. 

• A régióképződés: regionalizáció (közigazgatási térfelosztások) és regionalizmus. 

• Magyarország NUTS rendszer szerinti térfelosztása. 

• A magyarországi regionalizmus történeti fejlődése (az államalapítástól a II. 

világháborúig). 

• A magyarországi regionalizmus történeti fejlődése (a II. világháború után napjainkig). 

• Az Észak-alföldi régió múltja, fejlődési pályája. 

2. konzultáció: 

• Az Észak-alföldi régió természeti földrajza.  

• Az Észak-alföldi régió népességföldrajza. 

• Az Észak-alföldi régió munkaerőpiaci sajátosságai.  

• Az Észak-alföldi régió településföldrajza.  

• Az Észak-alföldi régió gazdaságföldrajza. (mezőgazdaság, ipar). 

• Az Észak-alföldi régió gazdaságföldrajza. (közlekedésföldrajz, térszerkezet). 

• Az Észak-alföldi régió fejlesztési lehetőségei és irányai. 
 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt 

az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

Félévi követelmény: kollokvium 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: szóbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: A vizsgára bocsátásnak nincs előfeltétele.  

- vizsgák ütemezése: vizsgaidőszak folyamán 

A kollokvium típusa: szóbeli 

szóbeli vizsga anyaga:  

- a féléves tematika szerint 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

• A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal 

kísérelhető meg (vizsga, javító vizsga, ismétlő javítóvizsga).  

• Sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható.  

• Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az 

így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres 

érdemjegy javítására nincs lehetőség.  
 

Irodalom: 

- Baranyi B. szerk. (2008) A Kárpát-Medence régiói 8. – Észak-Alföld. Dialóg Campus Kiadó, 

Pécs-Budapest, 515 p. 

- Frisnyák S. (1995) Magyarország történeti földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

- Beluszky P. (2001) A Nagyalföld történeti földrajza. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 

- Rechnitzer János – Smahó Melinda (2006): Regionális politika. (Elektronikus tankönyv) 

- Hoffman István (2017): Bevezetés a területfejlesztési jogba. ELTE Eötvös kiadó, Budapest. 137 

p. (Elektronikus jegyzet) 

- Süli-Zakar I. szerk. (2003) A terület- és településfejlesztés alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-

Budapest, 470 p. 

- Süli-Zakar I. szerk. (2010) A terület- és településfejlesztés alapjai II. Dialóg Campus Kiadó, 

Pécs-Budapest, 512 p. 
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FDO1225, FDO1225L Terepgyakorlat II. 
 

Tematika 

 

A Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézete minden évben terepgyakorlatot 

szervez a II. évfolyamos földrajz alap és földrajz tanár szakos hallgatóinak a társadalomföldrajzi 

ismeretek elmélyítése, illetve a gyakorlatban történő megtapasztalása érdekében.  

 

Időtartam nappali tagozaton: 2023. május 7-9. Minden nap 8-17 óra között. 

Levelező tagozaton: 2023. május 9. 8-17 óra között. 

 

Tervezett helyszínek: Nyíregyháza, Hajdúböszörmény, Tiszavasvári (Vasvári Pál Múzeum), 

Tiszadob (Andrássy-kastély), Tiszalök (Vízerőmű), Kállósemjén, Máriapócs, Nyírbátor, 

Cégénydányád. 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon, összefüggő gyakorlatokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás 

megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának 

háromszorosa, részidős képzésben tantárgyanként a kontakt óraszám egyharmada. A félévi 

hiányzásba nem számít bele a Szenátusban és az Intézmény bizottságaiban képviseletet ellátó 

hallgatóknak a tagsággal járó feladatellátás időtartama. Erről az igazolást a Szenátus titkára, 

illetve a Bizottság elnöke állítja ki. (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- A terepgyakorlaton a hallgatók terepgyakorlati naplóval dokumentálják aktív részvételüket. Az 

érdemjegyet a beadott jegyzetek alapján kapják a hallgatók. 

- A terepgyakorlati naplók leadási határideje: 2023. május 10. 12:00 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

• A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb két alkalommal 

kísérelhető meg.  

• Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. 

 

Irodalom: 

- Perczel Gy. (2003): Magyarország társadalmi gazdasági földrajza. ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest. 

- Süli-Zakar I. szerk. (2003): A terület- és településfejlesztés alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-

Budapest, 470 p. 

- Süli-Zakar I. szerk. (2010): A terület- és településfejlesztés alapjai II. Dialóg Campus Kiadó, 

Pécs-Budapest, 512 p. 

- Vidéki I. szerk. (2008): Fejezetek ipar- és közlekedésföldrajzból. ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest. 

 


