
 

2016.10.28. 

 

ADATLAP 
 

1. A véleményezést kérő felsőoktatási intézmény neve, címe 

DEBRECENI EGYETEM  

4032 DEBRECEN 
Egyetem tér 1. 

A felsőoktatási intézményben a tervezett képzésért közvetlenül felelős szervezeti egység 

 

Természettudományi és Technológiai Kar 

2. A (magyar vagy külföldi) felsőoktatási intézménnyel együttműködésben folytatandó képzés1 esetén a 

partner intézmény(ek) neve, címe  

- 

 

3. A tervezett képzés helye:  

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

 

 

4. Az indítandó alapképzési szak megnevezése  

földrajz  
 

5. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése 

 

geográfus 

6. Az indítani tervezett specializációk : 

Geoinformatika: Dr. Szabó Szilárd, egyetemi tanár 

Táj- és környezetföldrajz: Dr. Szabó György, egyetemi docens 

Település- és területfejlesztés: Dr. Kozma Gábor, egyetemi docens 

Turizmus: Dr. Radics Zsolt, egyetemi adjunktus 
 

7. Az indítani tervezett képzési formák  

• teljes idejű (nappali),  

 

8. A tervezett hallgatói létszám, képzési formánként (n, l, e, t, szhk):  

  nappali: 60 fő/év 

 

9. A képzési idő 6 félév 

 az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: 180 kredit  

 a képzésben felveendő tanórák száma: specializációtól függően 1658-1694 óra 

 a szakmai gyakorlat időtartama és jellege: összefüggő 6 hét külső cégeknél, intézménynél  

10. A szak indításának tervezett időpontja: 2017/2018 

11. A szakfelelős oktató megnevezése (beosztása, tudományos fokozata) és aláírása 

 

 

Dr. Csorba Péter egyetemi tanár, DSc 

 

12. Dátum, és az intézmény rektorának megnevezése és cégszerű aláírása 

 

2017.                                                                                               Dr. Szilvássy Zoltán rektor 

                                                             
1 87/2015. (IV. 9.) Korm. rend. 19. § és 20. § 
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Csatolandó dokumentumok: 

 az alapszaknak a miniszter által meghatározott, közétett képzési és kimeneti követelményei (KKK)  

 a képzés indítására vonatkozó szenátusi döntés 

Speciális esetekben:  

 szakmai gyakorlóhely2 szándéknyilatkozata  

 fenntartói egyetértéssel kötött megállapodás3 másolata 

 együttműködési megállapodás4 

 

                                                             
2 87/2015. (IV. 9.) Korm. rend. 18. § (4) A kérelemhez mellékelni kell: 

… 

b) ha az egybefüggő szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján 

jogi személy vagy gazdálkodó szervezet biztosítja, azon szakmai gyakorlóhelyek szándéknyilatkozatát, amelyekkel 

a felsőoktatási intézmény a képzés indításakor együttműködési megállapodást köt, 
3 87/2015. (IV. 9.) Korm. rend. 18. § (4) A kérelemhez mellékelni kell: 

… 

e) a képzésnek az Nftv. 14. § (2a) bekezdés d) pontja szerinti képzési helyen történő indítása esetén a fenntartói 

egyetértéssel kötött megállapodás másolatát. 
4 Lásd a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rend. 19. § (2), (3), valamint 20. § (2) b), (5) c) és (6) bekezdésekben foglaltak 
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I. A KÉPZÉS TARTALMA 

I.1. A képzés programja; a szak tanterve  
 

ismeretkörök és tantárgyaik 

 

 

félévek tantárgy 

kreditszáma 

számonkérés 

 1. 2. 3. 4. 5. 6.   

tantárgy féléves tanóraszáma, tanóratípusa 

A törzsanyag ismeretkörei  

Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör  –  felelőse: Dr. Kozma Gábor  – „képzési karakter”: 40% elmélet, 60% gyakorlat 
1. Bevezetés a fizikába 

Schram Zsolt 

28ea /3kr. 

14gy 

 

 

      3 koll. 

2. Környezettani alapismeretek 

Nagy Sándor Alex 

14ea /1kr. 

14gy /1kr. 

  

 

     2 koll. 

3. A szociológia alapjai  

                                      Kozma Gábor 

 14ea /1kr.       1 koll. 

4. A földrajz közgazdaságtani alapjai 

                                         Kozma Gábor 

    14ea /1kr. 

14gy/ 1 kr. 

   2 gyj. 

5. Informatikai alapok 

                             Kissné Boda Judit 

28gy /2kr.        2 gyj. 

6.Földrajzi kutatási módszerek 

                           Pásztor István Zoltán  

   28gy /2kr.     2 gyj. 

Földtudományi alapozó I. ismeretkör - felelőse: Dr. Rózsa Péter  –  „képzési karakter”: 75% elmélet, 25% gyakorlat 

1. Földtani alapismeretek 

Rózsa Péter 

28ea /3kr.        3 koll. 

2. Földtani alapismeretek gyakorlat 

                                          Rózsa Péter 

28gy /2kr.        2 gyj. 

3. Általános és történeti földtan 

                                McIntosh Richard 

 28ea /3kr.       3 koll. 

4. A Föld kozmikus kapcsolatai 

                                    Szabó Gergely 

28ea /3kr.        3 koll. 

Földtudományi alapozó II. ismeretkör – felelőse: Dr. Szegedi Sándor - „képzési karakter”: 55% elmélet, 45% gyakorlat 

1.Meteorológia és klimatológia I. 

                      Szegedi Sándor 

28ea /3kr.        3 koll. 

2.Meteorológia és klimatológia II. 

                                    Szegedi Sándor 

 14ea /1kr.       1 koll. 

3.Meteorológia és klimatológia II. 

gyakorlat 

                                    Szegedi Sándor 

 28gy /2kr.       2 gyj. 

4.Térképtan 

                                           Lóki József 

28ea /3kr. 

28gy /2kr. 

       5 koll. 
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Földrajzi alapozó ismeretkör – felelőse: Dr. Tóth Csaba - „képzési karakter”: 40% elmélet, 60% gyakorlati  

1. Geomatematika 

                                Kissné Boda Judit 

  28gy /2kr.      2 gyj. 

2. Geoinformatika 

                                           Turi Zoltán 

 14ea /1kr. 

28gy /2kr. 

      3 gyj. 

3.Földrajzi helymeghatározás 

                                           Tóth Csaba 

14ea /1kr. 

28gy /2kr. 

       3 gyj. 

4.A földrajzi gondolkodás története 

                                      Négyesi Gábor 

     24ea /3kr.   3 koll. 

Természetföldrajz I. ismeretkör – felelőse: Dr. Lóki József  - „képzési karakter”:  55% elmélet, 45% gyakorlat   

1. Szerkezeti földtan I. (Belső erők) 

                                 McIntoch Richard 

  28gy /2kr.      2 gyj. 

2.Általános természeti földrajz I. 

(Vízföldrajz) 

                                        Szabó Szilárd 

 28ea /3kr.       3 koll. 

3.Általános természeti földrajz II. 

(Geomorfológia) 

                                           Lóki József 

  28ea /3kr.      3 koll. 

4. Általános természeti földrajz III. 

                                          Lóki József 

   14ea /1kr. 

28gy /2kr. 

    3 gyj. 

Természetföldrajz II. ismeretkör – felelőse: Dr. Szabó György - „képzési karaktere”: 75% elmélet, 25% gyakorlat 

1. Talajföldrajz 

Szabó György 

 28ea /3kr.       3 koll. 

2. Talajföldrajz gyakorlat 

Szabó György 

 28gy /2kr.       2 gyj. 

3.Biogeográfia 

Tóth Csaba 

  28ea /3kr.      3 koll. 

4.Általános környezetvédelem 

Kerényi Attila 

 28ea /3kr.       3 koll. 

Társadalomföldrajz I. ismeretkör - felelőse: Dr. Pénzes János – „képzési karakter”: 60% elmélet, 40% gyakorlat 

1.Népesség- és településföldrajz I. 

Kozma Gábor 

28ea /3kr.        3 koll. 

2. Népesség- és településföldrajz II. 

Pénzes János 

 14ea /1kr. 

    28gy /2kr. 

      3 gyj. 

3.Az általános gazdaságföldrajz 

alapjai I.-II. 

Radics Zsolt 

   

42ea /4kr. 

28gy /2kr. 

     6 koll. 

Társadalomföldrajz II. ismeretkör – felelőse: Dr. Radics Zsolt – „képzési karakter”: 80% elmélet, 20% gyakorlat 



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

4  

1.A politikai földrajz alapjai 

Pásztor István 

    28ea /3kr.    3 koll. 

2.A terület- és településfejlesztés 

alapjai  

Kozma Gábor 

 28ea /3kr.       3 koll. 

3.A turizmus alapjai 

Radics Zsolt 

 28ea /3kr.       3 koll. 

4.EU ismeretek 

Teperics Károly 

14ea /1kr.        1 koll. 

5.EU szakpolitika 

Czimre Klára 

   28gy /2kr.     2 gyj. 

Regionális természetföldrajzi ismeretkör: - felelőse: Dr. Csorba Péter – „képzési karakter”: 85% elmélet, 15% gyakorlat  

1.Magyarország földtana és természeti 

földrajza 

Benkhard Borbála 

   42ea /4kr.     4 koll. 

2.Magyarország földtana és természeti 

földrajza gyakorlat 

Benkhard Borbála 

   14gy /1kr.     1 gyj. 

3.Európa természeti földrajza 

Csorba Péter 

   28ea /3kr.     3 koll. 

4. A világ természeti földrajza 

Csorba Péter 

    28ea /3kr.    3 koll. 

Regionális társadalomföldrajzi ismeretkör – felelőse: Dr. Pénzes János – „képzési karakter”: 85% elmélet, 15% gyakorlat 

1.Magyarország társadalomföldrajza 

Molnár Ernő 

   42ea /4kr. 

14gy /1kr. 

    5 koll. 

2.Európa társadalomföldrajza 

Kozma Gábor 

   28ea /3kr.     3 koll. 

3.A világ társadalomföldrajza 

Pénzes János 

    28ea /3kr.    3 koll. 

           

A törzsanyag összesen  210 óra 

előadás 

84 óra 

gyakorlat 

 

30 kredit 

224 óra 

előadás 

112 óra 

gyakorlat 

 

30 kredit 

98 óra  

előadás 

84 óra 

gyakorlat 

 

16 kredit 

154 óra  

előadás 

112 óra 

gyakorlat 

 

23 kredit 

98 óra 

előadás 

14 óra 

gyakorlat 

 

11 kredit 

24 óra 

előadás 

 

 

 

3 kredit 

   

 

 

 

 

113 kredit 

 

Terepgyakorlat I.  5 nap 

2kr. 

      2 gyj. 

Terepgyakorlat II.     4 nap 

2kr. 

   2 gyj. 
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Szakmai gyakorlat      6 hét 

4kr. 

  4 gyj. 

Szakdolgozat I.     konzultációk 

5kredit 

   5  

Szakdolgozat II.      konzultációk 

5kredit 

  5 ZV 

           

A szakon a specializációs 

tárgyak nélkül összesen 

210 óra 

előadás 

84 óra 

gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

30 kredit 

224 óra 

előadás 

112 óra 

gyakorlat 

 

5 nap 

terepgyak. 

 

 

 

32 kredit 

98 óra  

előadás 

84 óra 

gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

16 kredit 

154 óra  

előadás 

112 óra 

gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

23 kredit 

98 óra 

előadás 

14 óra 

gyakorlat 

 

4 nap 

terepgyak. 

 

 

 

18 kredit 

24 óra 

előadás 

 

 

 

6 hét  

szakmai 

gyak. 

 

szakdolg. 

 

12 kredit 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

131 kredit 

27  

kollokvium 

14 

gyak. jegy 

 

+ ZV 

           

Szabadon választható:                                                                                                                                                                                        9 kredit 

A földrajz szak párhuzamos specializációi keretében meghirdetett tárgyak 

A kar más szakjai számára meghirdetett tárgyak 

Az egyetem más karain meghirdetett tárgyak 

 

A specializációk tantárgyai 

Geoinformatikai specializáció 

Adatbázis-kezelés ismeretkör – felelőse: Dr. Szabó Szilárd – „képzési karakter”: 50% elmélet, 50% gyakorlat 

1.Földrajzi adatbázisok 

Szabó Szilárd 

  14ea /1kr.      1 koll. 

2.Földrajzi adatbázisok gyakorlat 

Szabó Szilárd 

  14gy /1kr.      1 gyj. 

3.Bevezetés a földrajzi adatbázisok 

kezelésébe 

Boda Judit 

  28gy /2kr.      2 gyj. 

4.Adatszerkezetek 

Szabó Szilárd 

     24ea /3kr.   3 koll. 
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5.Adatbázis-kezelés 

Szabó Gergely 

     24ea /3kr.   3 koll. 

6.Adatbázis-kezelés gyakorlat 

Boda Judit 

     24gy /2kr.   2 gyj. 

Környezeti és terepi módszerek ismeretkör – felelőse: Dr. Szabó Gergely – „képzési karakter”: 20% elmélet, 80% gyakorlat 

1.Geoinformatika II. 

Turi Zoltán 

  28ea /3kr.      3 koll. 

2.Geoinformatika a környezeti 

rendszerekben 

Szabó Szilárd 

     

28gy /2kr 

   2 gyj. 

3.Hibrid térinformatikai modellek 

Túri Zoltán 

    28gy /2kr.    2 gyj. 

4.Terepi térinformatika 

Tóth Csaba 

    56gy /4kr.    4 gyj 

Raszter- és vektormodellek, elemzés és programozás ismeretkör – felelőse: Dr. Balázs Boglárka – ”képzési karakter”: 10% elmélet, 90% gyakorlat  

1.Felszínelemzési módszerek 

Négyesi Gábor 

    28gy /2kr.    2 gyj. 

2.Raszter alapú térinformatikai 

rendszerek 

Szabó Gergely 

   28gy /2kr     2 gyj. 

3.Vektor alapú térinformatikai 

rendszerek 

Szabó Gergely 

  28gy /2kr      2 gyj 

4.Geoinformatikai programozás 

Balázs Boglárka 

   14ea /1kr.     1 koll. 

5.Geoinformatikai programozás 

gyakorlat 

Balázs Boglárka 

   42gy /3kr.     3 gyj. 

Geodéziai ismeretek, űrfelvételek és kommunikáció ismeretkör – felelőse: Dr. Szabó Gergely – „képzési karakter”: 35% elmélet, 65% gyakorlat  

1.Alkalmazott geodéziai ismeretek 

Szabó Gergely  

     24ea /3kr.   3 koll. 

2.Az űrfelvételek alkalmazása a 

geográfiában 

Szabó Gergely 

     24gy /2kr.   2 gyj 

3.Kommunikáció 

Csománé Tóth Katalin 

     24gy /2kr.   2 gyj. 
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A geoinformatika specializáció 

összesen 

 

- - 42 óra 

előadás 

70 óra 

gyakorlat 

 

9 kredit 

14 óra  

előadás 

70 óra 

gyakorlat 

 

6 kredit 

0 óra  

előadás 

140 óra 

gyakorlat 

 

10 kredit 

72 óra 

előadás 

72 óra 

gyakorlat 

 

15 kredit 

   

 

 

 

 

40 kredit 

6  

kollokvium 

12 

gyak. jegy 

           

Törzstárgyak, geoinformatika 

specializáció és szabadon 

választható tárgyak mind 

összesen 

210 óra 

előadás 

84 óra 

gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

 

30 kredit 

224 óra 

előadás 

112 óra 

gyakorlat 

 

5 nap 

terepgyak. 

 

 

 

 

32 kredit 

140 óra 

előadás 

154 óra 

gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

 

25 kredit 

168 óra  

előadás 

182 óra 

gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

 

29 kredit 

98 óra 

előadás 

154 óra 

gyakorlat 

 

4 nap 

terepgyak. 

 

 

 

 

28 kredit 

96 óra 

előadás 

72 óra 

gyakorlat 

 

6 hét  

szakmai gyak. 

 

szakdolg. 

 

 

27 kredit 

936 óra 

előadás 

758 óra 

gyakorlat 

 

összesen:  

1694 óra 

 

 

 

 

171+9 

kredit 

  

 

 

 

 

131+9+40 

kredit 
 

180 kredit 

 

 

 

 

 

 

 

33  

kollokvium 

26 

gyak.jegy 

+ ZV 
 

           

           

Táj- és környezetföldrajzi specializáció 

Tájföldrajzi ismeretkör – felelőse: Dr. Novák Tibor – „képzési karaktere”: 60% elmélet, 40% gyakorlat 

1.Tájökológia 

Novák Tibor 

  28ea /3kr.      3 koll. 

2.Geoökológiai ismeretek 

Novák Tibor 

     12ea /1kr. 

24gy /2kr. 

  3 gyj. 

3.Tájvédelem 

Novák Tibor 

    28ea /3kr.    3 koll. 

4. Tájvédelem gyakorlat 

Novák Tibor 

    28gy /2kr.    2 gyj. 

Környezetvédelem ismeretkör – felelőse: Dr. Szabó György – „képzési karakter”: 75% elmélet, 25% gyakorlat 

1.Regionális környezetvédelem 

Szabó György 

  28ea /3kr.      3 koll 

2.Regionális környezetvédelem 

gyakorlat 

Szabó György 

   

14gy /l kr. 

     1 gyj. 
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3.Környezetvédelmi 

intézményrendszer 

Fazekas István 

     24ea /3kr.   3 koll 

4.Talajvédelem 

Posta József 

   28ea /3kr.     3 koll. 

5.Talajvédelem gyakorlat 

Szabó György 

   14gy /1kr.     1 gyj. 

Környezetértékelés ismeretkör – felelőse: Dr. Fazekas István – „képzési karaktere”: 50% elmélet, 50% gyakorlat 

1.Környezetvédelmi jog és irányítás 

Fazekas István 

     24ea /3kr.   3 koll. 

2.A környezetgazdálkodás alapjai 

Fazekas István  

   14ea /1kr. 

28gy /2kr. 

    3 gyj. 

3.Környezeti hatásvizsgálat 

Csorba Péter 

     12ea /1kr. 

24gy /2kr 

  3 gyj. 

Geoinformatika a táj- és környezetvédelemben – felelőse: Dr. Novák Tibor – „képzési karaktere”: 20% elmélet, 80% gyakorlat 

1.Földrajzi adatbázisok 

Szabó Szilárd 

  14ea /1kr.      1 koll. 

2.Földrajzi adatbázisok gyakorlat 

Szabó Szilárd 

  14gy /1kr.      1 gyj. 

3.Geoinformatika a környezeti 

rendszerekben 

Szabó Szilárd 

    28gy /2kr.    2 gyj. 

4.Felszínelemzési módszerek 

Négyesi Gábor 

  28gy /2kr.      2 gyj. 

5.A pályázatírás módszertana 

Radics Zsolt20%  

     12ea /0kr. 

24gy /3kr. 

  3 gyj. 

           

Táj- és környezetföldrajz 

specializáció összesen 

- - 70 óra 

előadás 

56 óra 

gyakorlat 

 

11 kredit 

42 óra  

előadás 

42 óra 

gyakorlat 

 

7 kredit 

28 óra  

előadás 

56 óra 

gyakorlat 

 

7 kredit 

72 óra 

előadás 

72 óra  

gyakorlat 

 

15 kredit 

   

 

 

 

 

40 kredit 

7 

kollokvium 

10 

gyak.jegy 

           



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

9  

Törzstárgyak, táj- és 

környezetföldrajz 

specializáció és szabadon 

választható tárgyak mind 

összesen 

210 óra 

előadás 

84 óra 

gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

30 kredit 

224 óra 

előadás 

112 óra 

gyakorlat 

 

5 nap 

terepgyak. 

 

 

 

 

32 kredit 

168 óra 

előadás 

140 óra 

gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

27 kredit 

196 óra  

előadás 

154 óra 

gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

30 kredit 

126 óra 

előadás 

70 óra 

gyakorlat 

 

4 nap 

terepgyak. 

 

 

 

 

25 kredit 

108 óra 

előadás 

72 óra 

gyakorlat 

 

6 hét  

szakmai gyak. 

 

szakdolg. 

 

27 kredit 

1032 óra 

előadás 

632 óra 

gyakorlat 

 

összesen  

1664 óra 
 

 

 

171+9 

kredit 

  

 

 

 

 

 

 

131+9+40 

kredit 

 

 

180 kredit 

 

 

 

 

 

34 

kollokvium 

24 

gyak.jegy 

+ ZV 

           

 

Település- és területfejlesztési specializáció 

A terület- és településfejlesztés alapjai ismeretkör– felelőse: Dr. Czimre Klára – „képzési karakter”: 50% elmélet, 50% gyakorlat 

1.Földrajzi adatbázisok 

Szabó Szilárd 

  14ea /1kr.      1 koll. 

2.Földrajzi adatbázisok gyakorlat 

Szabó Szilárd 

  14gy /1kr.      1 gyj. 

3.Az informatika alkalmazása a 

társadalomföldrajzban 

Pénzes János 

   28gy /2kr.     2 gyj. 

4.Az infrastruktúra alapjai 

Pénzes János 

     24ea /3kr.   3 koll. 

5.Az ingatlangazdálkodás alapjai 

Czimre Klára 

     24ea /3kr. 

12gy /1kr. 

  4 koll. 

A terület és településfejlesztés elmélete és gyakorlata ismeretkör – felelőse: Dr. Teperics Károly – „képzési karakter”: 60% elmélet, 40% gyakorlat 

1.Az európai és a hazai 

területfejlesztés elmélete és gyakorlata 

Kozma Gábor 

  28ea /3kr.      3 koll. 

2. Az európai és a hazai 

területfejlesztés elmélete és gyakorlata 

Molnár Ernő 

  28gy /2kr.      2 gyj. 

3.Foglalkoztatás- és szociálpolitika 

Teperics Károly 

    28ea /3kr.    3 koll. 

4.A határmenti együttműködés 

elmélete és gyakorlata 

Czimre Klára 

    14ea /0kr 

28gy /3kr. 

   3 gyj. 
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A terület és településfejlesztés önkormányzati kérdésköre ismeretkör – Dr. Molnár Ernő – „képzési karakter”: 40% elmélet, 60% gyakorlat  

1.Magyarország közigazgatásának 

földrajza 

Kozma Gábor 

   28ea /3kr     3 koll 

2.Helyi gazdaságfejlesztés 

Molnár Ernő 

    14ea /0kr 

28gy /3kr. 

   3 gyj. 

3.Önkormányzati gazdálkodás 

Kozma Gábor 

     24gy /2kr.   2 gyj. 

4.A pályázatírás módszertana 

Radics Zsolt 

     12ea /0kr 

24gy /3kr. 

  3 gyj. 

A területfejlesztés gyakorlata ismeretkör – felelőse: Dr. Czimre Klára – „képzési karakter”: elmélet 25%, gyakorlat 75% 

1.A turizmus társadalmi és gazdasági 

hatásai 

Pásztor István  

    28ea /3kr.    3 koll. 

2.Területfejlesztési szeminárium 

Czimre Klára 

     48gy /4kr.   4 gyj. 

           

Település és területfejlesztési 

specializáció összesen 

- - 42 óra 

előadás 

42 óra 

gyakorlat 

 

7 kredit 

28 óra 

előadás 

28 óra 

gyakorlat 

 

5 kredit 

84 óra 

előadás 

56 óra 

előadás 

 

12 kredit 

60 óra  

előadás 

84 óra 

gyakorlat 

 

16 kredit 

   

 

 

 

 

40 kredit 

7 

kollovium 

8 

gyak.jegy 

           

Törzstárgyak, település és 

területfejlesztési specializáció 

és szabadon választható 

tárgyak mind összesen 

210 óra 

előadás 

84 óra 

gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

30 kredit 

224 óra 

előadás 

112 óra 

gyakorlat 

 

5 nap 

terepgyak. 

 

 

 

32 kredit 

140 óra  

előadás 

126 óra 

gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

23 kredit 

182 óra  

előadás 

140 óra 

gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

28 kredit 

182 óra 

előadás 

70 óra 

gyakorlat 

 

4 nap 

terepgyak. 

 

 

 

30 kredit 

84 óra 

előadás 

108 óra 

gyakorlat 

 

6 hét  

szakmai gyak. 

 

szakdolg. 

 

28 kredit 

1022 óra 

előadás 

640 óra 

gyakorlat 

 

összesen: 

1662 óra 

 

 

 

 

171+9 

kredit 

  

 

 

 

 

 

 

 

131+9+40 

 

180 kredit 

 

 

 

 

 

 

34 

kollokvium 

22 

gyak.jegy 

+ZV 
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Turizmus specializáció 

A turizmus földrajzi alapjai és viszonyrendszere ismeretkör – felelőse: Dr. Vasvári Mária – „képzési karakter”: 60% elmélet, 40% gyakorlat 

1.Idegenforgalmi földrajz I. 

Benkhard Borbála 

  28ea /3kr.      3 koll. 

2.Idegenforgalmi földrajz II. 

Benkhard Borbála 

  28ea /3kr.      3 koll. 

3. Idegenforgalmi földrajz III. 

Vasvári Mária 

  28gy /2kr.      2 gyj. 

4. Turizmus és környezet  

Benkhard Borbála 

  14ea /0kr. 

28gy /3kr. 

     3 gyj. 

A turizmus fejlesztésének társadalmi és gazdasági vonatkozásai ism.kör – felelőse: Dr. Pásztor István – „képzési karakter”:50% elmélet, 50% gyakorlat 

1.Turisztikai vállalkozások 

menedzsmentje 

Molnár Ernő 

     24ea /3kr. 

12gy /1kr. 

  4 gyj. 

2.Területfejlesztés és turizmus 

Molnár Ernő 

    14ea /1kr. 

28gy /2kr. 

   3 gyj. 

3.Turizmusmarketing 

Benkhard Borbála 

    28gy /2kr.    2 gyj. 

4.A turizmus társadalmi és gazdasági 

hatásai 

Pásztor István 

    28ea /3kr.    3 koll. 

Gyakorlati módszerek a turizmus oktatásában ismeretkör – felelőse: Dr. Kozma Gábor – „képzési karakter”: 10% elmélet, 90% gyakorlat 

1.Turisztikai kutatásmódszertan 

Kozma Gábor 

  28gy /2kr.      2 gyj. 

2.Turisztikai szoftverek 

Benkhard Borbála 

  28gy /2kr.      2 gyj. 

3.A pályázatírás módszertana 

Radics Zsolt 

     12ea /0kr. 

24gy /3kr. 

  3 gyj. 

A turizmus speciális ágazatainak oktatása ismeretkör – felelőse: Dr. Vasvári Mária – „képzési karakter”: 60% elmélet, 40% gyakorlat 

1.Utazás- és rendezvényszervezés 

Vasvári Mária 

   28ea /3kr.     3 koll. 

2.A vendéglátás alapjai 

Vasvári Mária 

     12ea /3kr.   3 koll. 

3.Jogi és pénzügyi ismeretek a 

turizmusban 

Benkhard Borbála 

     24gy /2kr.   2 gyj. 

4.Földrajzi adatbázisok 

Szabó Szilárd  

  14ea /1kr.      1 koll. 



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

12  

5.Földrajzi adatbázisok 

Szabó Szilárd 

  14gy /1kr.      1 gyj. 

           

Turizmus specializáció összesen - - 84 óra  

előadás 

126 óra 

gyakorlat 

 

 

 

 

17 kredit 

28 óra  

előadás 

 

 

 

 

 

 

3 kredit 

42 óra 

előadás 

56 óra 

gyakorlat 

 

 

 

 

8 kredit 

48 óra 

előadás 

60 óra  

gyakorlat 

 

 

 

 

12 kredit 

   

 

 

 

 

 

 

 

40 kredit 

6 

kollokvium 

10  

gyak. jegy 

           

Törzstárgyak, turizmus 

specializáció és szabadon 

választható tárgyak mind 

összesen 

210 óra 

előadás 

84 óra 

gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

 

30 kredit 

224 óra 

előadás 

112 óra 

gyakorlat 

5 nap 

terepgyak. 

 

 

 

32 kredit 

182 óra  

előadás 

210 óra 

gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

 

33 kredit 

182 óra  

előadás 

112 óra 

gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

 

26 kredit 

140 óra 

előadás 

70 óra 

gyakorlat 

 

4 nap 

terepgyak. 

 

 

 

 

26 kredit 

72 óra 

előadás 

60 óra 

gyakorlat 

 

6 hét  

szakmai gyak. 

 

szakdolg. 

 

 

24 kredit 

1010 óra 

előadás 

648 óra  

gyakorlat 

 

összesen 

1658 óra 

 

 

 

 

171+9 

kredit 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

131 +9+40 

 

180 kredit 

 

 

 

 

 

 

33 

kollokvium 

24 

gyak.jegy 

+ZV 
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I.2. Ismeretkörök/tantárgyi programok, tantárgyleírások  

 

A tantárgyak a szak tantervi hálójának sorrendjében szerepelnek 

 

TÖRZSTÁRGYAK: (minden specializócióban résztvevő számára) 

 

 

Az ismeretkör: Természet és társadalomtudományi alapozó 

Kredittartománya:12 kredit 

Tantárgyai: 1) Bevezetés a fizikába 2) Környezettani alapismeretek  

                  3) A szociológia alapjai  4) A földrajz közgazdaságtani alapjai 

        5) Informatikai alapok   6) Földrajzi kutatási módszererk 

                 

 

A tantárgy neve: Környezettani alapismeretek  (TTTBE0040) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 65%, gyakorlati 35% 

A tanóra típusa: előadás és gyakorlat 

                óraszáma: 28 óra előadás, 14 óra gyakorlat  

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

 
 

Tantárgy-leírás:  

Fizikai fogalmak, mennyiségek és mértékegységek. A természettudományos módszer. A 

klasszikus mechanika fogalmai és törvényei: kinematikai leírás, Newton törvényei, erőtörvé-

nyek, megmaradási törvények, az energia és munka fogalma, egyszerű alkalmazások. Az 

anyag atomos szerkezete, gázok viselkedése, hőmérséklet, állapotegyenlet, az ekvipartíció 

tétele, a statisztikus fizikai leírás. Deformálható testek, Hooke törvénye, rezgések, rugalmas 

hullámok, hullámterjedés, alapvető hullámjelenségek. A fény terjedésének geometriai- és hul-

lámoptikai leírása. Az elektromágneses jelenségek: az elektromos és a mágneses mező jellem-

zői, az elektromágnesség alapjelenségei és törvényei, elektromágneses hullámok kialakulása és 

spektruma, a fény, mint elektromágneses hullám. Az anyag szerkezete: kvantumosság, hőmér-

sékleti sugárzás, fényelektromos hatás. Hullámfüggvény, hullámegyenlet és az atom felépítése. 
Az atommag szerkezete, a magerők jellemzése, tömegdefektus, radioaktív bomlás és magreak-

ciók. Elemi részek. 

Kötelező és ajánlott irodalom 

Kötelező olvasmány: 

Erostyák János, Litz József (szerk.): A fizika alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó 2003. 

Ajánlott szakirodalom: 

Dr. Giber János, Dr. Sólyom András: Fizika mérnököknek I-II., Műegyetemi kiadó 1999. 

Holics László (szerk.): Fizika, Akadémiai Kiadó, 2015 

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 
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Tudás:  

megérti a természeti jelenségek vizsgálatának és leírásának általános módszerét, ismeri a fizika alapvető 

mennyiségeit, azok összefüggéseit, a fizikai gondolkodásmód lényegét, a fizika fontosabb törvényeit. 

Kezelni tudja a fizikai rendszerekkel kapcsolatos számításokat, átlátja a matematikai leírás és a kísérleti 

tapasztalatok kapcsolatát. 

Képesség: 

képes a fizikai alapegyenletek, összefüggések alkalmazására egyszerű feladatok megoldásában, valamint a 

számítások eredményeinek ellenőrzésére, értelmezésére. A fizikai ismereteit kapcsolni tudja későbbi 

tanulmányaihoz, képes fizikai alapokon nyugvó érvelésre, a törvényeknek ellentmondó állítások 

felismerésére. 

Attitűd: 

érdeklődik a természeti jelenségek iránt, törekszik a fizika alapelveinek mélyebb megértésére, azoknak a 

szakterületen történő alkalmazására, keresi a jelenségek szintjén túlmutató magyarázatokat és 

összefüggéseket, kritikusan gondolkodik. 

Autonómia és felelősség: 

fejleszti az önálló probléma-megoldási és önellenőrzési készségét, folyamatosan továbbképzi magát. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Schram Zsolt egyetemi docens, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: Természet és társadalomtudományi alapozó 

Kredittartománya:12 kredit 

Tantárgyai: 1) Bevezetés a fizikába 2) Környezettani alapismeretek 

                  3) A szociológia alapjai   4) A földrajz közgazdaságtani alapjai 

                    5) Informatikai alapok   6) Földrajzi kutatási módszerek 

 

A tantárgy neve: Környezettani alapismeretek  (TTTBE0040) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 50%, gyakorlati 50% 

A tanóra típusa: előadás és gyakorlat 

                óraszáma: 14 előadás, 14 gyakorlat az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: – 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a környezettel kapcsolatos szemléletmódot, sajátítsák 

el a főbb környezeti rendszerek működésének törvényszerűségeit, valamint legyen ismeretanyaguk a 

legfőbb globális és lokális környezeti problémákról. A kurzus tartalma, témakörei: A környezettani 

szemléletmód, a populációk. Globális környezeti rendszerek és problémák. Kontinentális, globális, 

lokális és regionális környezetközpontú gondolkodás. Élő és élettelen környezeti tényezők. A környe-

zeti rendszerek állapota, védelme. Fenntarthatóság, energiahatékonyság, az anyagok újrahasznosítása, 

ökológiai lábnyom. A globális éghajlatváltozás és hatása a bioszférára. Környezeti problémák, környe-

zetterhelés, biológiai indikáció és biodiverzitás. A Föld, mint élettér, a levegő, a víz és a talaj. A termé-

szet és a társadalom. 
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Szakirodalom  

 

Mészáros Ernő 2001: A környezettudomány alapjai – Akadémiai Kiadó, Budapest, 210 pp 

Kerényi Attila 2003: Környezettan – Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest, 470 pp 

Kiss Ferenc 2011: Környezettani alapismeretek – TÁMOP 4.1.2-08/1A, Multimédiás tananyag, Nyíregyházi 

Főiskola, 164 pp 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

Ismerje a környezettel kapcsolatos szemléletmódot. 

Sajátítsa el a főbb környezeti rendszerek működésének törvényszerűségeit. 

Ismerje a legfőbb globális és lokális környezeti problémákat. 

Képesség: 

Értse meg a környezet védelmének szükségességét. 

Legyen képes áttekinteni a főbb környezeti problémákat. 

Legyen alkalmas környezettani problémák felvetődése esetén megalapozott állásfoglalásra. 

Attitűd: 

Legyen nyitott a kurzus tudásanyagának fogadására. 

Legyen érdeklődő az előadások során. 

Legyen motivált az ismeretanyag elsajátítása során. 

 

Autonómia és felelősség: 

Jellemezze aktivitás és nyitottság. 

Forduljon felelősséggel a kurzuson felvetett problémák felé. 

Legyen alkalmas önálló véleményalkotásra a témakörben. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Nagy Sándor Alex egyetemi docens, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: Társadalomföldrajz II. 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Politikai földrajz alapjai 2) Terület- é településfejlesztés alapjai 

3) Turizmus alapjai  4) EU ismeretek  5) EU szakpolitika 
 

A tantárgy neve: EU ismeretek (TTTBE0030) Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: 100% elmélet  

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 14 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: zárthelyi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók képet kapjanak a Közösség kialakulásának történetéről, intézményrendszerének 

működéséről, megismerjék a bővítési folyamatot és a legfontosabb együttműködési területeket. Szakpolitikák 

szintjén a mezőgazdaság, a regionális politika, a Gazdasági és Monetáris Unió és a Schengeni Övezet kérdései 

kerülnek előtérbe. Cél, hogy a leendő diplomások reális ismereteket szerezzenek az Európai Unió működéséről, a 
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magyar uniós tagság nemzetközi hátteréről.  

Szakirodalom ( 

- Blahó András (szerk.): Európai integrációs alapismeretek. AULA Kiadó. Budapest, 2007Megtalálható a 

Központi  

- Farkas B. – Várnay E. (2005):.- Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába JATEPRESS Kiadó, Sze-

ged 

- Bernek Á. – Kondorosi F. – Nemerkényi A. – Szabó P. (2005): Az Európai Unió.- Cartographia Kiadó, 

Budapest 

- Palánkai T. (2004): Az európai integráció gazdaságtana.- Aula Kiadó, Budapest 

- Kengyel Ákos (szerk.): Az Európai Unió közös politikái. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2010 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- Megismeri az európai integrációs folyamat fejlődését, az intézményi és döntéshozatali rendszert, a főbb 

közös politikák működését, az uniós tagság feltételeit és hatásait.  

- Ismeri az ötödik bővítés egyedi vonásait, a Koppenhágai Kritériumokat, azok sajátosságait, Kelet-

Közép-Európa geopolitikai szerepét.  

- Ismeri az intézményrendszer kialakításakor alkalmazott elveket. Látja a klasszikus demokratikus 

hatalommegosztásra tett kísérletet és annak deficitjét is. Ismeri a Montánunióból átvett elemeket és a 

reformfolyamat lényegét is. 

- Ismeri közösségi politikák kialakításának szükségességét, történetét, a reformkísérleteket és a magyar 

csatlakozás sajátosságait. 

- Ismeri a migrációs folyamatokat kiváltó tényezőket. Ismeri a Közösség és a tagállamok kísérleteit a 

válság kezelésére. 

- Ismeri a Közösség jövőjére vonatkozó elképzeléseket, lehetséges forgatókönyveket. Látja a reformok 

szükségességét, ismeri a brit kilépési szándékot és mérlegelni tudja annak hatásait. 

Képesség: 

- Képes elemezni Magyarország EU-tagságának összefüggéseit, a tagság hatásait és az abból adódó 

feladatokat. 

- Képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit a közgazdaságtudomány, politológia, 

jogtudomány eredményeivel együtt kezelni.  

- Képes a témában szerzett tudását gyakorlati problémák megoldására alkalmazni.  

- Képes alapvető társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és társtudományok térreleváns eredmé-

nyeinek értelmezésére.  

Attitűd: 

- Törekszik az Európai Unióhoz kapcsolódó elméletek, elvek minél teljesebb megismerésére és keresi a 

kapcsolatot az általa tapasztaltakkal. 

- A megszerzett ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető társadalmi jelenségek minél alapo-

sabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, magyarázatára.   

- Nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy feladatainak megoldá-

sa a munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint együttműködésben történjen.  

- Szándékában áll tudásának gyarapítása és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatása.  

Autonómia és felelősség: 

- Az Európai Uniót érintő kérdésekben önállóan, források felhasználásával alkot álláspontot és hoz 

döntéseket. 

- Felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterü-

let szakembereivel.  

- Elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal.  

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Teperics Károly, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Pásztor István Zoltán, egyetemi adjunktus, PhD 
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Az ismeretkör: Társadalomföldrajz II. 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Politikai földrajz alapjai  2) Terület- és településfejlesztés alapjai 

3) Turizmus alapjai   4) EU ismeretek   5) EU szakpolitika 
 

A tantárgy neve: Az EU szakpolitikái  (TTGBG6501) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: 100% gyakorlati 

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: Az értékelés gyakorlati jeggyel történik. A 

jegy összetevői: Írásbeli házi dolgozat, szemináriumi előadás (dolgozat: 10% előadás: 20%), Szemináriumi 

teljesítmény:10%, Félév végén zárthelyi dolgozat: 60% 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a geográfus és földrajz szakos hallgatók a természettudományos képzésben 

mindenki számára kötelező „Európai Uniós ismeretekre” építve megismerkednek az Unió 

szakpolitikáinak rendszerével, működésükkel. Az agrár-, pénzügy- és regionális politika mellett a 

belügyi és biztonságpolitikai, közlekedési együttműködések, külgazdasági kapcsolatok, interregionális 

és környezetvédelmi együttműködések kerülnek bemutatásra. 

Szakirodalom  

- Kengyel Ákos (szerk.) (2010): Az Európai Unió közös politikái. Akadémiai Kiadó. Budapest 

- Horváth Gy. (1998): Európai regionális politika.- Dialóg-Campus Kiadó, Pécs-Budapest 

- Blahó A. (szerk.) (2003): Európai integrációs alapismeretek.- Aula Kiadó, Budapest 

- Kende Tamás – Szűcs Tamás (szerk.) (2000): Az Európai Unió politikái. Osiris Kiadó, Budapest 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

 

a) tudása 

- Ismeri a Közösség agrárpolitikájának kialakulási körülményeit, a mezőgazdaság háború utáni helyzetét 

és a foglalkoztatásból való részesedését. 

- Ismeri a Schengeni Egyezmény létrejöttének körülményeit, tartalmát, a határforgalom jellemzőit, 

előnyeit. Ismeri a migrációs válság hátterét, okait és megoldási kísérleteket. 

- Ismeri a tudásalapú gazdaságok működése szempontjából fontos Közösségi kutatás-fejlesztés 

együttműködési kereteit. 

- Ismeri az Unió regionális eltéréseit, a fejlesztési politika kialakulásának folyamatát, a regionalizációs 

törekvéseket. 

- Ismeri a Gazdasági és Monetáris Unió kialakulásához vezető utat, a belépéshez szükséges 

kritériumokat. 

- Ismeri külkapcsolati hierarchia rendszerét, a különleges státuszú területeket, a kapcsolatok kiemelkedő 

elemeit, a csatlakozás folyamatában lévő országokat. 

- Rendelkezik elméleti és gyakorlati természet- és társadalom-földrajzi alapismeretekkel 

b) képességei 
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- Képes elemezni Magyarország EU-tagságának összefüggéseit, a tagság hatásait és az abból adódó felada-

tokat. 

- Képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit a közgazdaságtudomány, politológia, 

jogtudomány eredményeivel együtt kezelni.  

- Képes a témában szerzett tudása alapján a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására ill. gya-

korlati problémák megoldására alkalmazni.  

- Képes alapvető társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és társtudományok térreleváns eredmé-

nyeinek értelmezésére.  

c) attitűdök 
- Törekszik az Európai Unióhoz kapcsolódó elméletek, elvek minél teljesebb megismerésére és keresi a 

kapcsolatot az általa tapasztaltakkal. 

- A megszerzett ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető társadalmi jelenségek minél alapo-

sabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, magyarázatára.   

- Nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy feladatainak megoldá-

sa a munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint együttműködésben történjen.  

- Szándékában áll tudásának gyarapítása és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatása.  

d) autonómia és felelősség 
- Az Európai Uniót érintő kérdésekben önállóan, források felhasználásával alkot álláspontot és hoz dönté-

seket. 

- Felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterü-

let szakembereivel.  

- Elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Czimre Klára egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: Természet és társadalomtudományi alapozó 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Bevezetés a fizikába 2) Környezettani alapismeretek 

3) A szociológia alapjai  4) A földrajz közgazdaságtani alapjai 

5) Informatikai alapok  6) Földrajzi kutatási módszerek 
 

A tantárgy neve: A szociológia alapjai  (TTGBE6502) Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: 100% elméleti  

A tanóra típusa: előadás,   

                 óraszáma: 14 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: az elméleti tudás kiegészítése 

esettanulmányokkal 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A szociológia tudománya (alapfogalmak, általános sajátosságok). A szociológia története (a 

szociológiai kialakulása, az előfutárok, az alapító atyák, a két világháború közötti időszak, az 1945-
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1990 közötti periódus, az elmúlt 25 év irányzatai). A szociológiai kutatás módszerei, A társadalmi 

egyenlőtlenség és szegénység problémaköre (alapfogalmak, az elméleti háttér, a szegénység mérése). 

A társadalmi szerkezet és rétegződés (alapfogalmak, az európai és magyarországi vizsgálatok 

legfontosabb eredményei). A deviáns viselkedés (alapfogalmak, a deviancia okai, a deviancia mérése), 

Az oktatás szociológiai megközelítése, A településszociológia legfontosabb megállapításai, A 

gazdaság és a szociológiai közötti kapcsolat, A család szociológiai szerepe. 

Szakirodalom  

Andorka, R. (2006) Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, ISBN-9789633898482 

 Giddens, A. (2003) Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, ISBN-9789633899847 

Babbie, E. (2008) A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, ISBN – 

9789635067640 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

 

a) tudása 

- ismeri a földrajz szakterülethez kapcsolódó alapvető számítási módszereket; 

- ismeri a társadalmi egyenlőtlenségek kialakulása mögött álló tényezőket, az egyenlőtlenségek mérésének 

legfontosabb lehetőségeit; 

- Ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit. 

- ismeri a deviáns magatartás jellemvonásait és az azokat előidéző folyamatokat; 

- ismeri az oktatással kapcsolatban felmerült szociológiai problémákat; 

- ismeri a településszociológia legfontosabb eredményeit és azok magyarországi megjelenési formáit.  

b) képességei 

  - képes alapvető társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és társtudományok térreleváns 

eredményeinek értelmezésére; 

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására;   

- képes a földrajz szakterületén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására alkalmazni, 

beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is; 

- képes a társadalom működése során felmerült problémák (pl. szegénység, deviáns viselkedés) felismerésére 

és ezek vizsgálatára; 

- képes a településeken jelentkező szociológiai problémák felmérésére 

c) attitűdjei 

- nyitott a szakmai eszmecserére és a szakmai együttműködésre; 

- együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást részesítési 

előnyben; 

- törekszik a megfigyelhető társadalmi jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek 

leírására;  

- törekszik a társadalomban megfigyelhető negatív jelenségek minél részletesebb megismerésére; 

- törekszik a településeken lezajló folyamatok társadalmi következményeinek a megértésére. 

d) autonómiája és felelőssége 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- tisztában van a tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival 

- felelősséggel és empátiával közelít a társadalom hátrányos helyzetű csoportjaihoz; 

-       - a népesség- és településföldrajz kapcsolódó szociológiai témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő  

           iránymutatás mellett önállóan végzi 
 

Tantárgy felelőse: Dr. habil Kozma Gábor egyetemi docens, PhD 
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Az ismeretkör: Természet és társadalomtudományi alapozó 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Bevezetés a fizikába 2) Környezettani alapismeretek 

3) A szociológia alapjai  4) A földrajz közgazdaságtani alapjai 

5) Informatikai alapok  6) Földrajzi kutatási módszerek  
 

A tantárgy neve: A földrajz közgazdasági alapjai   (TTGBG6503) Kreditértéke: 2  

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 50%, gyakorlati 50% 

A tanóra típusa: előadás + szeminárium,   

                óraszáma: 14 és 14, összesen 28 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: az elméleti tudás kiegészítése 

esettanulmányokkal 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: a zárthelyi dolgozat mellett a gyakorlat 

keretében a hallgatóknak az elmélethez kapcsolódó témában kell házi dolgozatot készíteni, valamint 

ezek felhasználásával két-két hallgató végez diavetítéssel illusztrált összehasonlításokat, és ezen 

feladatok is a jegy részét képezik (40%-30%-30%)  

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

 
 

Tantárgy-leírás:  

A piacgazdaság alapfogalmai. A gazdasági vállalkozások jellegzetességei. Az értékpapírok és az 

értékpapírpiacok tulajdonságai, valamint földrajzi jellegzetességeik. Az infláció, mint a társadalom 

minden elemére hatást gyakorló jelenség. Az adórendszer. A bankrendszer jellemvonásai és az egyes 

szintek térbeli megjelenése. Az államháztartás és egyes alrendszerei. A nemzeti kibocsátás mérése 

során alkalmazott mutatószámok és az ezekkel kapcsolatban felmerült problémák 

Szakirodalom  

Kurtán L. (2001) Piacgazdaságtan. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, ISBN- 9789634623847 

Samuelson P.A. – Nordhaus, W.D. (2012) Közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN- 

9789630591607 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 

- ismeri a geográfia alapvető módszereit a természet- és társadalomföldrajz fő szakterületein 

- ismeri a társadalomföldrajz témakörébe tartozó adatgyűjtési, adatrögzítési és adatfeldolgozási 

módszereket; 

- ismeri az értékpapírok jellegzetességeit és az értékpapírpiacok működésének sajátosságait; 

- ismeri a bankrendszer típusait, a bankrendszer egyes elemeinek a feladatait és lehetőségeit; 

- ismeri az adórendszerrel kapcsolatban felmerülő legfontosabb fogalmakat, az adórendszer típusait 

és a vele szemben megfogalmazott elvárásokat; 

- ismeri az infláció kiszámításának a módját és a jelenség mögött álló tényezőket; 
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- ismeri az államháztartás működésének elveit, az egyes alrendszereket és azok kiadási és bevételi 

oldalán megjelenő tételeket; 

- ismeri a nemzeti kibocsátás nagyságát mérő legfontosabb mutatószámokat és az azokkal 

kapcsolatban felmerült különböző problémákat. 

b) képességei 

- képes alapvető társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és társtudományok térreleváns 

eredményeinek értelmezésére; 

- képes a földrajz szakterületén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására 

alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is;    

- képes a hallgatótársai által elkészített beszámoló értékelésére, és arra támaszkodva önálló előadás 

megtartására; 

- képes a nemzetközi pénzügyi életben lezajló folyamatok megértésére és azok magyarázatára; 

- képes a nemzeti kibocsátáshoz és magyar államháztartáshoz kapcsolódó adatok értelmezésére, a 

velük kapcsolatban felmerülő korlátok felismerésére; 

- képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételeinek és az azokból levonható 

következtetések pontos megadásával. 

c) attitűdje 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére. 

- nyitott a hallgatótársakkal megvalósuló szakmai eszmecserére és a szakmai együttműködésre; 

- együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást részesítési 

előnyben; 

- törekszik a megfigyelhető gazdasági-pénzügyi jelenségek minél alaposabb megismerésére, 

törvényszerűségeinek leírására;  

- törekszik a pénzügyi folyamatok mögött álló földrajzi sajátosságok feltárására; 

- objektivitásra törekszik az egyes országok tevékenységének összehasonlítása során. 

d) autonómiája és felelőssége 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- elvégzett munkájáért felelősséget vállal; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- tisztában van a tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival 

- felelősséggel és hozzáértéssel közelít a felmerülő pénzügyi kérdésekhez; 

- a népesség- és településföldrajz kapcsolódó gazdasági témájú szakirodalom feldolgozását 

megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. habil. Kozma Gábor egyetemi docens, PhD 

 

 

Az ismeretkör: Földtudományi alapozó I . 

Kredittartománya 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Földtani alapismeretek  2) Földtani alapismeretek gyak.                            

3) Általános és történeti földtan   4) A Föld kozmikus kapcsolatai                             
 

A tantárgy neve: Földtani alapismeretek  (TTGBE5001) Kreditértéke: 2 
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A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: 100% elméleti  

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a kristály, az ásvány és a kőzet fogalmát, a kristályrendszereket, a 

kristálymorfológiai, kristálykémia és kristályfizika alapjait. A legfontosabb magmás, üledékes és metamorf 

ásványokat és kőzeteket és osztályozásuk alapjait.  

 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány:  
Szederkényi T.: Ásvány-, kőzettan, JATE Press, Szeged 

Ajánlott szakirodalom:  
Barta I.: Kristály- és ásványtani alapismeretek. Debreceni Egyetemi Kiadó. 

Grasselly Gyula: Ásványi nyersanyagok (Ásványtan II.), Tankönyvkiadó, Budapest 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tanulás eredmények, kompetenciák: 
 

Tudás:  

- - ismeri a kristálykémiai és –fizikai fogalmakat, főbb tulajdonságokat, 

- ismeri az ásványképződési folyamatokat, a fontosabb ásványokat, 

- ismeri az kőzetképződés folyamatait, a legfontosabb kőzeteket. 

Képesség: 

- képes a kristály szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggések felismerésére, 

- képes az ásványtani ismeretek alkalmazására a földtani folyamatok vizsgálatában és azonosításában, 

- képes a fontosabb kőzettípusok felismerésére, kőzettani ismeretek alkalmazására a földrajzi tanulmányai 

során és a gyakorlatban. 

Attitűd: 

- törekszik a kristály-ásvány-kőzettani törvényszerűségek minél teljesebb megismerésére, 

- törekszik az ásványok és kőzetek tulajdonságainak, hasznosíthatóságának megismerésére, 

- a megszerzett ismereteinek alkalmazásával törekszik a földtani folyamatoknak a földrajzi gyakorlatban 

történő használatára és alkalmazására, 

- törekszik a kristály-ásvány-kőzettani ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek megismerésére a 

környezeti problémák és geográfiai kutatás területén. 

Autonómia és felelősség: 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel, 

- tisztában van a földtani adatokon alapuló következtetések értékével, alkalmazhatóságával és 

megbízhatóságával. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Rózsa Péter, egyetemi docens, PhD. 
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Az ismeretkör: Földtudományi alapozó I. 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Földtani alapismeretek  2) Földtani alapismeretek gyakorlat                           

3) Általános és történeti földtan    4) A Föld kozmikus kapcsolatai  
 

A tantárgy neve: Földtani alapismeretek (TTGBG5002) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati 100%  

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az alapvető kristálymorfológiai összefüggéseket, a különböző 

kristályokat szimmetriaelemeik alapján rendszerbe és osztályba sorolják, felismerjék a kristályformákat, megta-

nulják a Miller index használatát. A félév második felében megismerkednek a legfontosabb ásványokkal és 

kőzetekkel genetikai szemléletű csoportosítás szerint. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

Székyné Fux Vilma: Kristálytan (Ásványtan I.), Tankönyvkiadó, Bp.  

Szederkényi Tibor: Ásvány-, kőzettan, JATE Press, Szeged 

Pápay L.: Kristálytan, ásvány-, kőzettan. JATE Press, Szeged 

Ajánlott szakirodalom: 

Grasselly Gyula: Ásványi nyersanyagok (Ásványtan II.), Tankönyvkiadó, Bp. (bármelyik kiadás) 

ásványok leírása 

Buda György: Kristályrendszertani táblázatok, Tankönyvkiadó, Bp. (bármelyik kiadás) 

Barta István: Kristálytani alapok: kristályalaktan, jegyzet, Debreceni Egyetemi Kiadó (bármelyik kiadás) 

Barta István: Kristály- és ásványtani alapismeretek, jegyzet, Debreceni Egyetemi Kiadó 

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tanulás eredmények, kompetenciák: 
 

Tudás:  

- ismeri az elemi cellákat és a tengelykereszt fogalmát. 

- ismeri a kristályformákat. 

- ismeri a legfontosabb ásványok tulajdonságait, képződési környezetét és képletét. 

- ismeri a legfontosabb kőzetek megjelenését és képződési környezetét. 

- ismeri a földrajzi szakterülettel kapcsolatos természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és 

élettelen rendszerek alapvető működési elveit. 

Képesség: 

- képes a kristályok szimmetriáit felismerni, a szimmetriaosztályukat meghatározni. 
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- képes a formakombinációkat alkotó kristályformák elkülönítésére, megnevezésére. 

- képes a legfontosabb ásványokat felismerni. 

- képes a legfontosabb kőzeteket felismerni. 

- képes a természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez 

tartozó alapvető gyakorlati problémáinak megoldására.  

- képes a földrajz szakterületén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására alkalmazni, 

beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is. 

Attitűd: 

- törekszik a kristály-ásvány-kőzet rendszer szakkifejezéseinek adekvát használatára. 

- törekszik a földtudományi jelenségek ásvány-kőzettani alapjainak megértésére. 

- földtudományi terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el, elkötelezett a 

fenntartható fejlődés iránt.  

- a megszerzett földtudományi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek 

minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.  

- törekszik tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Autonómia és felelősség: 

- a Föld élettelen szilárd alkotói között önállóan eligazodik. 

- egyszerű kristálytani, ásványtani és kőzettani kérdésekben állást tud foglalni. 

- alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi és releváns környezettudományi szakmai kérdésekben 

önállóan, források felhasználásával hoz döntéseket.  

- saját és beosztott munkatársai munkájának hatékonyságát, eredményességét, biztonságosságát reálisan, 

felelősséggel értékeli.  

- elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Rózsa Péter egyetemi docens, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Dr. McIntosh Richard William egyetemi adjunktus, PhD 

Dr. Buday Tamás egyetemi tanársegéd, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: Földtudományi alapozó II. 

Kredittartománya: 11 kredit  

Tantárgyai: 1) Meteorológia és klimatológia I, 2) Meteorológia és klimatológia II. 

3) Meteorológia és klimatológia II gyak.  4) Térképtan 
 

A tantárgy neve: Meteorológia és klimatológia I. (TTGBE5501) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: 100% elmélet  

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 
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Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a meteorológia fogalmi apparátusát, megértsék a légkör-

ben zajló időjárási folyamatok termodinamikai alapjait, megismerjék főbb jellegzetességeit és hatásait; 

képet kapjanak a nagytérségi időjárási folyamatok rendszeréről. 

Szakirodalom  

Kötelező irodalom: 

Tar Károly (1996): Általános meteorológia. KLTE, Debrecen, 114p 

Ajánlott irodalom: 

Péczely György (1979): Éghajlattan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 336p. 

Justyák János (1995): Klimatológia. KLTE, Debrecen, 227p.  

Dobosi Zoltán -Felméry László (1976): Klimatológia. ELTE TTK, Budapest, 496p. 

Szász Gábor és Tőkei László (szerk., 1997): Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek,  erdé-

szeknek. Mezőgazda Kiadó, 722p. 

Czelnai Rudolf, Götz Gusztáv és Iványi Zsuzsanna (1991): Bevezetés a meteorológiába II.: A 

mozgó légkör és óceán. ELTE, Bp, 403p. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri a meteorológia fogalomrendszerét. 

- ismeri a földi légkör szerkezetét, összetételét, annak sajátos változásaihoz kapcsolódó környezeti 

problémákat. 

- ismeri a meteorológiai folyamatok energetikai alapját biztosító napsugárzás fő fizikai tulajdonságait. 

- ismeri légtömegek függőleges mozgásainak termodinamikai hátterét, jellegzetességeit és 

következményeit, a kicsapódás, felhő- és csapadékképződés folyamatait. 

- ismeri légtömegek vízszintes mozgásainak termodinamikai hátterét, jellegzetességeit és 

következményeit, szél irányának és sebességének alakulását a szabad légkörben és a súrlódási 

rétegben. 

- ismeri a légnyomási mező térképes ábrázolásának módszereit és azok gyakorlati alkalmazásának 

alapjait. 

- ismeri a bárikus mező alapvető formáit, azok hatását az időjárás alakulására. 

Képesség: 

- képes a földtudományok alapvető módszereinek a meteorológia területén történő alkalmazására; 

- képes átlátni az általános földtudományi diszciplínák alapvető, a légkörre vonatkozó összefüggéseit.   

- képes általános földrajzi-földtudományi és konkrétan a légkörrel kapcsolatos problémák felismerésére, 

megfogalmazására; 

Attitűd: 

- törekszik a légköri folyamatokra vonatkozó ismeretek, elméletek minél szélesebb körű megismerésére; 

- megszerzett ismereteit alkalmazva törekszik a megfigyelhető időjárási jelenségek minél alaposabb 

megismerésére, törvényszerűségeinek megértésére, megmagyarázására; 

- törekszik a légkör összetételében bekövetkező változásokhoz, egyes légköri folyamatokhoz kapcsolódó 

környezeti problémák megismerésére, megértésére. 

Autonómia és felelősség: 

- sajátjának fogadja el szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során törekszik a más szakterület képviselőivel való együttműködésre; 
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- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival; 

- a meteorológiai témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi; 

- felelősséggel vizsgálja légköri problémákat és azokról önálló véleményt alkot. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szegedi Sándor tszv. egyetemi docens, PhD. 

 

 

 

 

Az ismeretkör:Földtudományi alapozó II. 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Meteorológia és klimatológia I. 2) Meteorológia és klimatológia II. 

3) Meteorológia és klimatológia II gyak. 4) Térképtan 
 

A tantárgy neve: Meteorológia és klimatológia II. (TTGBE5502) Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: 100% elmélet  

A tanóra típusa: előadás,   

                óraszáma: 14 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: Meteorológia és klimatológia I. TTGBE5501 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja hogy a hallgatók megismerjék a klimatológia fogalmi apparátusát, megértsék az ég-

hajlati rendszer működésének alapjait, átlássák az éghajlatot kialakító tényezők közötti kapcsolato-

kat és hatásaikat; képet kapjanak az éghajlati elemek idő és térbeli változásairól anomáliáiról, az 

éghajlati rendszerben fellépő zavarokról földünkön. 

 

Szakirodalom  

Kötelező irodalom: 

Justyák János (1995): Klimatológia. KLTE, Debrecen, 227p. 

Ajánlott irodalom: 

Péczely György (1979): Éghajlattan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 336p. 

Dobosi Zoltán -Felméry László (1976): Klimatológia. ELTE TTK, Budapest, 496p. 

Szász Gábor és Tőkei László (szerk., 1997): Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek,  erdé-

szeknek. Mezőgazda Kiadó, 722p. 

Czelnai Rudolf, Götz Gusztáv és Iványi Zsuzsanna (1991): Bevezetés a meteorológiába II.: A 

mozgó légkör és óceán. ELTE, Bp, 403p. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  
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- ismeri a klimatológia fogalomrendszerét. 

- ismeri az éghajlati elemek hierarchiáját, kapcsolatrendszerét. 

- ismeri éghajlatot kialakító tényezők rendszerét, azt, hogy az egyes tényezők miként vesznek részt 

bolygónk éghajlatának alakításában. 

- ismeri az éghajlati elemek nap- és évszakos menetének jellegzetességeit. 

- ismeri az éghajlati elemek övezetes rendjét földünkön. 

- ismeri az éghajlatváltozás és éghajlat ingadozás fogalmát.  

- ismeri az éghajlati rendszer működésében fellépő zavarokat, hatásaikat. 

Képesség: 

- képes a földtudományok alapvető módszereinek a klimatológia területén történő alkalmazására; 

- képes átlátni az általános földtudományi diszciplínák alapvető, az éghajlatra vonatkozó összefüggéseit.   

- képes a általános földrajzi-földtudományi és konkrétan az éghajlattal kapcsolatos problémák 

felismerésére, megfogalmazására; 

Attitűd: 

- törekszik az éghajlati folyamatokra vonatkozó ismeretek, elméletek minél szélesebb körű megismerésére; 

- megszerzett ismereteit alkalmazva törekszik a megfigyelhető éghajlati jelenségek minél alaposabb 

megismerésére, törvényszerűségeinek megértésére, megmagyarázására; 

- törekszik éghajlati rendszer működésének zavaraihoz, anomáliáihoz kapcsolódó környezeti problémák 

megismerésére, megértésére. 

Autonómia és felelősség: 

- sajátjának fogadja el szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során törekszik a más szakterület képviselőivel való együttműködésre; 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival; 

- a klimatológiai témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi; 

- felelősséggel vizsgálja klimatológiai problémákat és azokról önálló véleményt alkot. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szegedi Sándor tszv. egyetemi docens, PhD. 

 

 

 

Az ismeretkör: Földtudományi alapozó II. 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Meteorológia és klimatológia I. 2) Meteorológia és klimatológia II. 

3) Meteorológia és klimatológia II. gyakorlat  4) Térképtan 
 

A tantárgy neve: Meteorológia és klimatológia II. gyakorlat 

(TTGBG5503) 
Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: 100% gyakorlati 

A tanóra típusa: gyakorlat,   

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy  
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A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók a klimatológiai adatok gyűjtésének, az adatbázisban fellehető hibák 

kiszűrésének módszerét, diagramokon való megjelenítését elsajátítsák. Az éghajlatok ábrázolását, az 

éghajlati típusok felismerését, a Föld éghajlati öveinek jellemzését. 

Szakirodalom  

Kötelező: 

Justyák János (1995): Klimatológia. KLTE, Debrecen, 227p. 

Péczely György (1979): Éghajlattan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 336p. 

Ajánlott: 

http://www.klimadiagramme.de 

Tar Károly (1996): Általános meteorológia. KLTE, Debrecen, 114p. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- Ismeri a meteorológia és a klimatológia főbb összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezekre alkalmazott 

egyszerűbb matematikai, informatikai eljárásokat.  

- Ismeri a meteorológia és a klimatológia legfontosabb, tudományos eredményeken alapuló, igazolt 

elméleteit és modelljeit.  

- Tisztában van a meteorológia és a klimatológia lehetséges fejlődési irányaival és határaival.  

- Rendelkezik a természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek ismeretével, 

és rendszerezni tudja azokat.  

- Ismeri és alkalmazza azokat a terepi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és módszereket, melyekkel a 

szakmáját alapszinten gyakorolni tudja.  

Képesség: 

- Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket aztán 

megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

- Képes beazonosítani szakterületének problémáit. 

- A meteorológia és a klimatológia területén szerzett tudása alapján képes a mérési eredmények 

kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására. 

- Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó elemi érvelés képességével. 

- Képes kutatási projektek részfeladatainak végrehajtására, laboratóriumi és terepi mérések végzésére. 

Attitűd: 

- Saját munkájának eredményét ellenőrzi és reálisan értékeli.  

- Terepi tevékenysége során környezettudatosan jár el.  

- Nyitott a szakmai eszmecserére.  

- Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel.  

- Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására, világképének és szakterülete ismereteinek bővítésére. 

Autonómia és felelősség: 

- Képes önállóan végiggondolni alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján képes azok 

megválaszolására.  

- Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel.  

- Tudatosan vállalja szakmája etikai normáit.  

- Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, terepi berendezéseket, 

eszközöket.  
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- Környezettudományi, erőforrás-kutatási, környezet- és természetvédelmi feladat- és munkakörökben 

koordinációs feladatokat önállóan lát el. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szegedi Sándor egyetemi docens, PhD, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Dr. Lázár István egyetemi tanársegéd, PhD, 

Dr. Tóth Tamás egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: Földtudományi alapozó II. 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Meteorológia és klimatológia I. 2) Meteorológia és klimatológia II. 

3) Meteorológia és klimatológa III.. 4) Térképtan 
 

A tantárgy neve: Térképtan (TTGBE7001) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: 100% elméleti 

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A hallgatók megismerjék a térképszerkesztéshez szükséges alapismereteket, a térképek típusait, a térképolvasást, 

valamint a digitális térképek kezelését. 

Szakirodalom  

Horváth Gergely – Zsiga Attila: Térképészeti ismeretek és gyakorlatok  

Nemzeti Tankönyvkiadó 1997 

Unger János : Bevezetés a térképészetbe JATEPress 1999 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

Ismerje a kartográfiai témakörébe tartozó fogalmakat. 

Ismerje a térképészeti ábrázolás általános és globális kérdéseit és problémáit. 

Ismerje a kartográfiában alkalmazott módszereket és azok lényegét. 

Ismerje a térképészeti ábrázolásai módszerek gyakorlati alkalmazását. 

 

Képesség: 

Képes a térképészeti ismeretek gyakorlati alkalmazására. 

Érti a környezeti jellegű összefüggéseket. 

Képes az emberi környezetben lejátszódó folyamatok kartográfiai értelmezésére. 

Képes az elsajátított módszerek alapján a felszíni formákból adatgyűjtésre, adatrögzítésre, az adatok 
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feldolgozására és értelmezésére. 

Rendelkezik a kartográfiai problémák kapcsán problémamegoldó készségekkel. 

Képes a térképészeti témájú szakirodalom feldolgozására. 

 

Attitűd: 

Törekedjen a térképészeti ábrázolások minél teljesebb megismerésére. 

Törekedjen a kartográfiai ábrázolási problémák megismerésére. 

Törekedjen arra, hogy a digitális kartográfiai problémákra szintetizáló látásmóddal tekintsen. 

Törekedjen arra, hogy a térképészettel kapcsolatos tudását folyamatosan továbbfejlessze. 

 

Autonómia és felelősség: 

Nyitott a geodéziával foglalkozó szakemberekkel való együttműködésre. 

Felelősséggel vizsgálja a térképészeti ábrázolási problémákat és azokról véleményt alkot. 

Felelősséget vállal a kartográfiai témájú ábrázolásaiért . 

A kartográfiai témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Lóki József, professor emeritus, DSc 

 

 

 

Az ismeretkör: Földtudományi alapozó I. 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Földtani alapismeretek 2) Földtani alapismeretek gyak.  

                 3) Általános és történeti földtan   4) A Föld kozmikus kapcsolatai 
 

A tantárgy neve: Általános és történeti földtan (TTGBE5003) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: 100 % elméleti  

A tanóra típusa: előadás, 

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgató megismerje az alapvető földtani folyamatok törvényszerűségeit és 

eredményét. Cél továbbá olyan korszerű dinamikus szemlélet kialakítása, amely lehetővé teszi az 

eligazodást földi kéregfejlődési rendszerben, a jelenségek nagyságrendekbe rendezését, az általános és 

lokális jelentőségű folyamatok megkülönböztetését. A tárgy keretbe kívánja ágyazni mindazokat az 

ásvány-kőzettani, kontinensfejlődési, történeti és regionális földtani ismereteket, amelyeknek 

kiindulási alapjául szolgál. Cél továbbá, hogy a hallgató eligazodjon a geokronológiai rendszerben és a 

földtörténet legfontosabb eseményei között. 

A tárgy első felében a rétegtani, fáciestani és tektonikai alapfogalmak tárgyalása (1.-5. hét) történik, 
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ami szükséges a történeti földtan megértéséhez (6.-14. hét), amely anyagrész a prekambriumi, 

paleozóos, mezozóos és kainozóos események keretében történik. 

Szakirodalom  

Kötelező: 

Báldi T. (2003): A történeti földtan alapjai – Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 308 p. 

Ajánlott: 

Molnár B. (1990): A Föld és az élet fejlődése – Tankönyvkiadó, Budapest, 360 p. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 

- ismeri az általános földtan szakterület főbb összefüggéseit, törvényszerűségeit; 

- ismeri az általános és a történeti földtan legfontosabb, tudományos eredményeken alapuló, igazolt 

elméleteit és modelljeit; 

- tisztában van az általános földtan lehetséges fejlődési irányaival és határaival; 

- ismeri a szerkezetföldtani adatok és a földtani közeg tulajdonsága közötti kapcsolatot; 

- anyanyelvén tisztában van az általános földtan fogalomrendszerével, terminológiáival; 

- anyanyelvén tisztában van a történeti földtan fogalomrendszerével, terminológiáival. 

b) képességei 

- képes beazonosítani szakterületének problémáit; 

- átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket aztán 

megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel; 

- képes az általános földtani folyamatok megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára; 

- képes egy adott kutatáshoz megfelelő általános földtani vizsgálat kiválasztására; 

- ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó elemi érvelés képességével. 

c) attitűdje 

- saját munkájának eredményét ellenőrzi és reálisan értékeli; 

- terepi tevékenysége során környezettudatosan jár el; 

- nyitott a szakmai eszmecserére; 

- ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját; 

- elkötelezett új kompetenciák elsajátítására, világképének és szakterülete ismereteinek bővítésére; 

- nyitott az eredmények felülvizsgálatára, az újabb eredmények tükrében munkahipotézisének 

megváltoztatására. 

d) autonómiája és felelőssége 

- általános földtani kutatásai során felelősséggel együttműködik más szakterületek szakembereivel; 

- képes önállóan végiggondolni alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján képes azok 

megválaszolására. 

- saját munkájának eredményét reálisan és felelősséggel értékeli; 

- a természettudományos világnézetet felelősséggel vállalja; 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. McIntosh Richard William, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Püspöki Zoltán, tudományos főmunkatárs, CSc. 

 

 

 

Az ismeretkör: Természet és társadalomtudományi alapozó 

Kredittartománya:12 kredit 

Tantárgyai: 1) Bevezetés a fizikába 2) Környezettani alapismeretek 

3) A szociológia alapjai  4) A földrajz közgazdaságtani alapjai 

5) Informatikai alapok   6) Földrajzi kutatási módszerek 
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A tantárgy neve: Informatikai alapok (TTGBL7002) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100% 

A tanóra típusa: laborgyakorlat 

                  óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: gyakorlati feladatmegoldás 

(szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkezelés témakörökben) 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

 
 

Tantárgy-leírás:  

Informatikai alapfogalmak. Hardverek, operációs rendszerek, szoftverek. Adattípusok. Fájlkezelés: 

Windows intéző és Total Commander használata, tömörítés. Internetes alapfogalmak. Bevezetés a 

szövegszerkesztésbe. Szavak, karakterek keresése, cseréje. Betűformázás. Speciális lehetőségek. 

Bekezdések formázása. Oldalméret, margók beállítási lehetőségei. Stílusok és formázás. Felsorolás, 

számozás. Tabulátorok alkalmazása. Oldalszámozás beállítási lehetőségei. Élőfejek használata, 

oldalszámozás élőfejekben. Táblázatok, ábrák, képek beszúrása, méretük, jellemzőik változtatása. 

Laptördelés, szakaszokra bontás. Microsoft Excel menürendszere és eszköztára. Dokumentum 

formázása.  Eredmények nyomtatása, oldal beállítás, fejléc, lábjegyzet, margók. Összetett műveletek: 

másolás, törlés, beszúrás, keresés, csere, csoportos kitöltés. Cellák csoportos kezelése. Elrejtés. 

Hivatkozások, névadás, képletek, függvények alkalmazása. Függvények kezelése és 

függvénycsoportok. Dátum kezelése, statisztikai függvények, adatbázis és szövegkezelő függvények. 

Diagramok létrehozása, módosítása. Függvényábrázolás. Sablon fogalma. A PowerPoint jellemzői.  A 

diasorozat összeállítása, objektumok beillesztése, tervezősablonok alkalmazása. 

Szakirodalom  

 Microsoft Office Excel Hivatalos online kézikönyv: https://support.office.com/hu-hu/excel 

 Pallay, F. 2004. A táblázatkezelés alapjai (a Microsoft Excel példáján). Főiskolai Jegyzet. 

Beregszász 

 Bártfai, B. 2007. Szövegszerkesztés. BBS-Info, Budapest. 

 Bártfai, B. 2013. Office 2013 [Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint]. BBS-Info, 

Budapest. 

 Bártfai, B. 2016. Powerpoint 2016 zsebkönyv [2007, 2010 és 2013-as verziókhoz is 

használható]. BBS-Info, Budapest. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás: 

-  ismeri a földrajz szakterülethez kapcsolódó alapvető számítási módszereket. 

-  ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit, és az azokból levonható 

következtetések korlátait. 

-  ismeri a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkezelés alapelveit és a hatékony 

feldolgozás jellemzőit; 

-  ismeri az eltérő adatbeviteli módszereket és különféle adattípusokat; 

- ismeri az említett rendszerek beépített eszköztárait és azok széleskörű funkcióit; 

-  ismeri a nyers adatok esztétikai jellegű formázásához szükséges alapvető módszereket és azok 

gyakorlati alkalmazását; 

- ismeri az elkészült dokumentumok lényegét kihangsúlyozásához szükséges önálló megjelenítési 

eszközök alkalmazását. 
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Képesség: 

- képes eligazodni az alapvető informatikai szakkifejezések között; 

- képes a földrajztudományhoz kapcsolódó szövegek, adatsorok alapvető összefüggéseinek 

átlátására; 

- képes arra, hogy a rendelkezésére álló nyers szöveget, adatsorokat esztétikus formában dolgozza 

fel; 

- képes a Microsoft Office szoftverek alkalmazása során eltérő adattípusok között végzendő 

műveletek megtervezésére; 

- képes arra, hogy az irodai programcsomagokat a gyakorlati élet céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

- képes a geo adatok térinformatikai feldolgozása, eredmények térképi megjelenítésére, legalább 

egy geoinformatikai szoftver magabiztos alkalmazására. 

-  képes a földrajzi eredmények informatikai megjelenítésére. 

 

Attitűd: 

- törekszik a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkezelés elméletének és a hozzá 

kapcsolódó paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett ismeretei alkalmazásával törekszik a hatékony és esztétikus dokumentum-

szerkesztés végrehajtására; 

- törekszik az irodai programcsomagok sokszínű eszköztárának alapos megismerésére és 

funkcióinak helyes alkalmazására; 

- törekszik az összetett adatkezelést beépített és saját szerkesztésű függvények alkalmazásával 

végrehajtani; 

- törekszik a saját kimutatásai, adatszűrései és diagramsablonjai segítségével rendszerezett adatok 

alapján következtetések levonására. 

- együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást részesíti 

előnyben. 

- az informatikai adatbevitelhez kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő 

kitartással és monotónia-tűréssel rendelkezik. 

 

Autonómia és felelősség: 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkezelés témaköréhez kapcsolódó bővebb 

szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi; 

- tisztában van a beépített eszköztárak alkalmazhatóságával és azok korlátaival; 

- felelősséggel vizsgálja az eltérő adattípusokkal végzett műveletek konfliktusaiból adódó 

problémákat és azokról véleményt alkot. 
 

Tantárgy felelőse: Kissné Boda Judit egyetemi tanársegéd 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Négyesi Gábor egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: Földtudományi alapozó I. 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Földtani alapismeretek 2) Földtani alapismeretek gyakorlat 

3) Általános és történeti földtan  4) A Föld kozmikus kapcsolatai 
 

 A tantárgy neve: A Föld kozmikus kapcsolatai (TTGBE7003) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 
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A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100% 

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás: 

A kurzus célja a Föld szűkebb és tágabb környezetének tematikus és összehasonlító megismerése a 

geográfia szemszögéből. A témakörök egyrészt végigvezetik a hallgatót a Naprendszer egészének és 

égitestjeinek főbb jellemzőivel (Nap, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, 

törpebolygók, kisbolygók, egyéb kisméretű testek), valamint megismertetik a hallgatóval a kialakulás 

egyes részeit. Ezeken túl a hallgatók megismerkednek a Naprendszeren kívüli tartományokkal is 

Szakirodalom  

Kötelező irodalom: 

Gábris-Marik-Szabó: Csillagászati Földrajz 

Ajánlott szakirodalom: 

METEOR csillagászati évkönyv. MCSE 

Almár Iván – Horváth András (ed.) – Űrhajózási Lexikon. Akadémiai Kiadó, 1984. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) Tudás 

- ismeri a Földön lezajló természeti folyamatok extraterresztriális jellemzőit, valamint 

olyanokat, melyek itt nem figyelhetők meg; 

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit. 

- rendelkezik a földönkívüli világgal kapcsolatos alapismeretekkel; 

- ismeri a Föld szűkebb és tágabb kozmikus környezetét; 

- ismeri a Naprendszer szerkezetét, fejlődéstörténetét; 

- ismeri bolygók és holdjaik főbb jellemzőit. 

- Ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit, és az azokból levonható 

következtetések korlátait. 

b) Képesség 

- képes felmérni a Föld különböző léptékű térbeli helyzetét, elhelyezni bolygónkat a kozmikus 

térben; 

- képes a geográfia alapvető módszereinek alkalmazására a kozmikus térben; 

- képes a természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek  

         szakterületéhez tartozó alapvető gyakorlati kérdéseinek megválaszolására;  

- képes átfogó képet adni a Föld kozmikus szintű fejlődéséről; 

- képes összehasonlítani geográfiai szempontok alapján a Földet a Naprendszer többi 

          égitestjével; 

- képes a földrajzi és alapvető csillagászati problémák felismerésére, megfogalmazására; 

- képes alapvető csillagászati kérdésekre választ adni geográfiai szempontok alapján. 

c) Attitűd 

- törekszik a modern űrkutatási eredmények implementálására munkája során; 

- képes tudásának folyamatos gyarapítására, magasabb szintre emelésére; 

- együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást  

          részesíti előnyben. 

- törekszik a Földre ható, kozmikus szintű folyamatok integrálására; 

- munkája során törekszik a természetes és mesterséges globális rendszerek figyelembe vételére; 

- törekszik a Földnek és tágabb környezetének megismerésére, a meglévő természeti rendszerek 

megóvására. 



  
 

35  

d) Autonómia és felelősség 

- felelősséggel vállalja szakmáján belül a földi természetes folyamatok megőrzését; 

- tisztában van a földfejlődés, a Naprendszer fejlődésének és szerkezetének alapvető 

sarokpontjaival; 

- felelősséggel tevékenykedik szakmájában a Föld kozmikus környezetét érintő kérdésekben; 

- tisztában van kozmológiai kijelentéseinek súlyával, képviseli a tudományos szempontokat az 

áltudományokkal szemben; 

- tudását megosztja környezetével, felelősséggel vállalva szakmája értékrendjét. 

- az elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Gergely egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: Földrajzi alapozó 

Kredittartománya: 11 kredit  

Tantárgyai: 1) Geomatematika  2) Geoinformatika 

3) Földrajzi helymeghatározás  4) A földrajzi gondolkodás története   
 

A tantárgy neve: Geomatematika  (TTGBG7004) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100% 

A tanóra típusa: gyakorlat,   

                 óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: 2 db zárthelyi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: Informatikai alapok (TTGBL700)2 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus keretében a hallgatók elsajátítják azokat a valószínűségszámítási, és matematikai 

statisztikai alapokat, amelyek segítségével képesek lesznek mintagyűjtésre és elemzésre, 

hipotézisek felállítására és vizsgálatára. Mindezt gyakorlati példákon keresztül tanulják meg, 

és valós adatsorokon gyakorolják. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

 Lóki J. – Demeter G.(2009): Geomatematika. Egyetemi jegyzet Kossuth Egyetemi Kiadó. 

Debrecen. 

 Falus I. – Ollé J.: Az empirikus kutatások gyakorlata Solt Gy. (2007): Valószínűségszámítás. 

Műszaki Könyvkiadó Kft. Budapest. 

 Solt Gy. (2010): Valószínűségszámítás. Bolyai-könyvek sorozat. Műszaki Kiadó, Budapest. 

Ajánlott szakirodalom: 

 Unger J. – Horváth J. – Sümeghy Z. (szerk.) (2010): Földtudományi és földrajzi számítási 

feladatok. JATEPress. Szeged. 

 Vág A. (2005): Statisztika online - oktatási portál 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 
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Tudás:  

- Ismeri a földrajz szakterülethez kapcsolódó alapvető számítási módszereket. 

- Ismeri a természet- és társadalomföldrajz témakörébe tartozó mintagyűjtési, adatrögzítési, -

feldolgozási módszereket. 

- Ismeri a minta feldolgozásához és statisztikai jellemzéséhez szükséges módszereket. 

- Ismeri az alapvető geomatematikai ismereteket. 

- Ismeri a hipotézisvizsgálat menetét. 

 

Képesség: 

- Képes a geográfiai informatika alapvető módszereinek a természet- és társadalomföldrajz fő 

szakterületein való alkalmazására. 

- Képes a mintagyűjtésre, annak megtervezésére. 

- Képes logikus földrajzi hipotézisek megfogalmazására és vizsgálatára. 

- Képes a földrajz szakterületén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására 

alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is. 

- Képes a hipotézisvizsgálat eredményének értelmezésére. 

- Képes az önálló adatelemzésre. 

- Képes arra, hogy megállapítsa, milyen statisztikai próbát kell alkalmazni a különböző minták 

esetében. 

 

Attitűd: 

- Törekszik tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

- Törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére. 

- A földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással 

és monotónia-tűréssel rendelkezik. 

- Nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy feladatainak 

megoldása a munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint együttműködésben 

történjen. 

- Saját munkájával szemben magas igényeket támaszt, precizitásra törekszik. 

- Törekszik a földrajztudományban alkalmazott módszerek minél teljesebb megismerésére. 

 

Autonómia és felelősség: 

- Alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi és releváns környezettudományi szakmai 

kérdésekben önállóan, források felhasználásával hoz döntéseket.  

- Felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatainak elvégzése során együttműködik más 

szakterület szakembereivel.  

- A geográfiai elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg. 

- Elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal. 

- Tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 

korlátaival. 

 
 

Tantárgy felelőse: Kissné Boda Judit egyetemi tanársegéd  

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Balázs Boglárka egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: Földrajzi alapozó 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Geomatematika    2) Geoinformatika I. 

3) Földrajzi helymeghatározás  4) A földrajzi gondolkodás története 
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A tantárgy neve: Geoinformatika I.  (TTGBL7005) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elmélet 33% és gyakorlat 67% 

A tanóra típusa: elmélet és gyakorlat,  

                óraszáma: 14, ill. 28, összesen 42 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: Térképtan  (TTGBE7001)  
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzuson a hallgatók megismerik az információs rendszerek, a térinformációs rendszerek (GIS) 

fogalmi hátterét és jellemzőit, a geoinformatikai modellalkotás lépéseit, a raszter és a vektor alapú 

rendszereket, a topológiai modelleket, az adattárolási típusokat, adatnyerési eljárásokat és 

adatforrásokat. A Quantum GIS szoftver funkciókészletét, a geoinformatikai adatformátumokat, a 

fájlműveleteket, a vektoros editálást, az attribútumműveleteket, a szűréseket, a fontosabb 

eszköztárakat, felhasználásukat a téradatelemzésben és a tematikus térképek készítésében. 

Szakirodalom  

Detrekői Á. – Szabó Gy. (2002) Térinformatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN 

9631939324 

Quantum GIS felhasználói kézikönyv. www.qgistutorials.com 

Detrekői Á. – Szabó Gy. (1995) Bevezetés a térinformatikába.  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

ISBN 963186419 7 

Elek I. (2006) Bevezetés a geoinformatikába. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, ISBN 9634638643 

Klinghammer I. (szerk.) (2011) Térképészet és geoinformatika I. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, ISBN 

9789633120279  

Lóki J. (1998) GIS (Geographic Information System) alapjai. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 

ISBN 9789634732211  

Quantum GIS oktatási segédletek. http://www.agt.bme.hu/gis/qgis/ 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

c) tudása 

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, az információs rendszerek és a 

téradatrendszerek jellemzőit; 

- ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit, és az azokból levonható 

informatikai következtetések korlátait 

- ismeri a valós világ objektumainak, jelenségeinek, folyamatainak jellemzésére szolgáló 

modelleket; 

- alapismeretekkel rendelkezik a raszteres és a vektoros rendszerekről, az ebben a körben 

használható egyszerűbb elemzési módszerekről; 

- ismeri a Quantum GIS szoftverkörnyezetet; 

- ismeri Quantum GIS-ben a geoinformatikai fájlformátumok létrehozását, a réteg- és adattábla-

műveleteket, a számítógép-képernyő előtti vektorizálást és vizuális interpretációt, a 

geometria, attribútum alapú és grafikai szűréseket, a tematikus térkép kartografálását, 

annotálását, a térképi ábrázolási módokat és jelkulcstípusokat, a térkép publikálási 

lehetőségeit. 

d) képességei 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a geoinformatika fő szakterületein való 

alkalmazására; 

- képes az általános földrajzi diszciplínák és a geoinformatika alapvető összefüggéseinek 

természet-, társadalom-, gazdaság-, valamint részben regionális földrajzi területen történő 

http://www.qgistutorials.com/
http://www.agt.bme.hu/gis/qgis/
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átlátására;   

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására; 

- képes magabiztosan, készségszinten használni legalább egy, napjainkban széles körűen 

elterjedt térinformatikai szoftvert, és ismeri több hasonló program működésének alapjait; 

- képes a valós világ objektumainak, jelenségeinek és folyamatainak felismerésére és tematikus 

térképeken történő ábrázolására. 

c)  attitűdje 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek 

minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- a földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással 

és monotónia-tűréssel rendelkezik; 

- törekszik a térbeli elemzéseket terhelő bizonytalansági tényezők megismerésére; 

- törekszik a valós világ elemeit reprezentáló objektumok közötti kapcsolatok megértésére; 

- törekszik a térbeli folyamatok és jelenségek ábrázolására és értelmezésére. 

d)  autonómiája és felelőssége 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- tisztában van a geoinformatikai tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 

korlátaival; 

- a geoinformatika témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan 

végzi; 

- felelősséggel és problémaorientáltan elemzi és értékeli a társadalmi, gazdasági, természeti-

környezeti folyamatokat, a tér- és időbeli változásokat, azokról véleményt alkot. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Túri Zoltán Krisztián egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: Természet és társadalomtudományi alapozó 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Bevezetés a fizikába  2) Környezettani alapismeretek 

3) A szociológia alapjai  4) A földrajz közgazdaságtani alapjai 

5) Informatikai alapok  6) Földrajzi kutatási módszerek 

 

A tantárgy neve: Földrajzi kutatási módszerek (TTGBG6504) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100% 

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: házi dolgozat, földrajzi adatbázisok elemzése 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A társadalomföldrajzi kutatásokhoz használt adatbázisok megismerése. Földrajzi illusztrációk, térképek, 

diagrammok tartalmának értelmezése. A hipotézisállítás és a konceptualizáció. A kutatás menete és a 

tudományos írásművek követelményei. A mintavételi eljárások és problémái. A kérdőívek és az interjúk típusai 

és szerkesztési ismeretei. A kvalitatív és a kvantitatív adatelemzés. Etikai és jogi kérdések a kutatómunkával 
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kapcsolatban. A szakirodalmi hivatkozás követelményei. A tudományos dolgozat felépítése. A kutatás lezárása és 

utóélete. 

Szakirodalom  

BABBIE, E. 2003: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Hatodik, átdolgozott kiadás, Balassi Kiadó, 

Budapest, 564 p.  

FALUS I. - OLLÉ J. 2008: Az empirikus kutatások gyakorlata: adatfeldolgozás és statisztikai elemzés. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest, 341 p.  

HÉRA G. - LIGETI GY. 2014: Módszertan: bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába. Osiris Kiadó, 

Budapest, 371 p. 

ABONYINÉ PALOTÁS J. 1999: Általános statisztika alkalmazása a társadalmi-gazdasági földrajzban. 

JATEPress, Szeged, 121 p. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

 

e) tudása 

- ismeri a kutatás alapelveit és forgatókönyveit 

- ismeri az információgyűjtés és -feldolgozás folyamatát 

- ismeri a társadalomföldrajzi adatgyűjtésekhez használt legfontosabb adatbázisokat; 

- ismeri a mintavétel problémáit és eljárásait, a kutatás szervezési kérdéseit; 

- ismeri a kutatómunkával kapcsolatos etikai és jogi kérdéseket, 

- ismeri a szakirodalmi hivatkozás szabályait. 

f) képességei 

- képes geográfiai kutatások megtervezésére; 

- képes használni a rendelkezésre álló földrajzi adatbázisokat; 

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására; 

- képes a kutatáshoz használt kérdőívek, interjúkérdések összeállítására és kiértékelésére; 

- képes kutatási jelentéseket és prezentációkat készíteni 

c) attitűd 

- törekszik a szakmai továbbfejlődésre; 

- a kutatási alternatívák minél teljesebb megismerése által törekszik a földrajzi jelenségek   

  alaposabb feldolgozására; 

- törekszik a különböző kutatási szempontok megértésére; 

- törekszik a kutatómunkával kapcsolatos etikai és jogi kérdések betartására; 

- törekszik az empirikus kutatómunka fontosságának felismerésére. 

d) autonómia és felelősség 

- felelősséggel vállalja a kutatási szabályok megtartását; 

- tisztában van a kutatómunka fontosságával, azok alkalmazhatóságával, korlátaival; 

- felelősséggel vállalja a tanult módszerek szakszerű alkalmazását; 

- a földrajzi statisztikai adatbázisok feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan 

  végzi; 

- felelősséggel használja a szakirodalmi hivatkozás szabályait. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Pásztor István Zoltán egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Földrajzi alapozó 

Kredittartománya:11 kredit 

Tantárgyai: 1) Geomatematika  2) Geoinformatika 3) Földrajzi helymeghatározás   

                    4) A földrajzi gondolkodás története   
 

A tantárgy neve: Földrajzi helymeghatározás  (TTGBG7006) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 
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A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti: 33% gyakorlat 67% 

A tanóra típusa: előadás és gyakorlat,   

               óraszáma: előadás 14, ill. 28, összesen 42 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A Föld helye a Naprendszerben, a Föld fontosabb mérhető paraméterei, a földrajzi fokhálózat. 

Tájékozódás a Földön és az égbolton. A horizontális és az egyenlítői koordináta-rendszerek. Az 

ekliptika és az állatövi csillagképek. Átszámítás a horizontális és az egyenlítői koordináta-rendszerek 

között, gömbháromszögtan. Az időszámítás kérdései. A földrajzi szélesség és a hosszúság 

meghatározásának módszerei. A műholdas helymeghatározás és navigáció elve, módszerei, 

hibaforrásai. A globális és regionális műholdas rendszerek, kontinentális kiegészítő rendszerek. A 

GNSS vevőkészülékek használata. Digitális térképek alapján történő tájékozódás és navigálás. 

 

Szakirodalom  

Gábris Gy., Marik M., Szabó J. (1998): Csillagászati földrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Lóki J., Szabó J. (1994): Csillagászati földrajzi gyakorlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest  

Tóth Cs. A. (2016): A műholdas helymeghatározás alapjai. Egyetemi jegyzet. Debrecen 

Walter Conrad (1982): A jákob pálcától a műholdas navigálásig. Gondolat. Budapest 

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit a természetföldrajzi területen;  

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit.  

- rendelkezik elméleti és gyakorlati természet- és társadalom-földrajzi alapismeretekkel. 

- rendelkezik elméleti és gyakorlati természet- és csillagászati földrajzi alapismeretekkel;  

- ismeri a csillagászati földrajzi jelenségek alapvető működési elvét;  

- ismeri a csillagászati földrajz szakterülethez kapcsolódó koordináta-rendszereket és az 

ezekben történő alapvető számítási módszereket; 

- ismeri a földrajzi fokhálózatot, a hagyományos földrajzi szélesség és hosszúság 

meghatározásának módszereit; 

- ismeri a műholdas helymeghatározás és navigáció elméletét és gyakorlatát. 

Képesség: 

- képes a megszerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására alkalmazni, beleértve 

azok számításokkal történő alátámasztását is;  

- képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételeinek és az azokból levonható 

következtetések pontos megadásával; 

- képes a természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek 

szakterületéhez tartozó alapvető gyakorlati problémáinak megoldására. 

-  képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, társadalom-, 

valamint részben regionális földrajzi területen meglévő összefüggések átlátására 

- képes a földrajzi térben lejátszódó természeti folyamatok leírására, megértésére, az azokkal 

kapcsolatos adatgyűjtésre;  

- képes a csillagászati jelenségek és a földrajzi fokhálózat alapján tájékozódni;  

- képes a hagyományos csillagászati földrajzi és a modern műholdas helymeghatározási 

módszerekkel a földrajzi koordináták meghatározására és ezek alapján tér- és időbeli 

tájékozódási feladatok megoldására. 

- képes a természetföldrajzi módszerek ismeretben terepi és laboratóriumi vizsgálatok 
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elvégzésére. 

- képes a rutin szakmai problémákat felismerni, azok elméleti és gyakorlati megoldásához az 

elérhető könyvtári és elektronikus szakirodalmat feldolgozni, azt ott elérhető módszereket 

alkalmazni 

Attitűd: 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- törekszik a megszerzett csillagászati földrajzi ismeretei alkalmazásával a megfigyelhető 

földrajzi jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, 

megmagyarázására; 

- együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást 

részesíti előnyben;  

- törekszik a csillagászati földrajzi számítások és a földrajzi koordináta meghatározási feladatok 

megértésére; 

- törekszik a globális navigációs műholdas rendszerek működési elvének megértésére és 

gyakorlati használatának megismerésére. 

- a geodéziai vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő 

kitartással és monotónia-tűréssel rendelkezik. 

Autonómia és felelősség: 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 

korlátaival;  

- a geográfiai elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz;  

- önállóan működteti a szakterületén használt terepi berendezéseket, eszközöket;  

- elvégzett szakmai munkájáért, a szakma értékrendje tükrében felelősséget vállal; 

- felelősséggel vizsgálja a különböző helymeghatározási módszereket és azokról véleményt 

alkot. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Tóth Csaba Albert egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Földrajzi alapozó 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1)  Geomatematika 2) Geoinformatika, 3) Földrajzi helymeghatározás  

                   4) A földrajzi gondolkodás története 
 

A tantárgy neve: A földrajzi gondolkodás története (TTGBE7007) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100%  

A tanóra típusa: előadás,   

                óraszáma: 24 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja, hogy bemutassa a földrajztudomány megszületésének körülményeit és fejlődésének 

fontosabb szakaszait más tudományok fejlődéséhez való viszonyában. Képet ad az antik tudomány 
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földrajzi gondolkodásáról és eredményeiről, majd a nagy földrajzi felfedezések földrajztudományi 

hatásairól. Nyomon követi a humboldti kozmoszgondolat nyomán differenciálódó geográfia főbb 

ágazatainak fejlődését egészen a jelenleg is létező főbb irányzatok kialakulásáig és jellemzéséig. A 

nemzetközi fejlődésbe ágyazva sor kerül a magyar geográfia főbb eredményeinek bemutatására is. 

Szakirodalom  

Mendöl Tibor: A földrajztudomány az ókortól napjainkig ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1999, p.274. 

Teleki P.: A földrajzi gondolat története Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1996, p.193 

T. Unwin: The Place of Geography Longman Scientific & Technical, New York, 1994, p. 271 

J. Schmithüsen: Geschichte der geographischen Wissenschaft Bibliographisches Institut, Mannhe-

im/Wien/Zürich, 1970, p.190 

Fodor Ferenc: A magyar földrajztudomány története, Budapest, 2006, p. 863 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

 

 

Tudás:  

 

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit. 

- rendelkezik elméleti és gyakorlati természet- és társadalom-földrajzi alapismeretekke 

- ismeri a földrajzi felfedezések történetét; 

- ismeri a földrajztudomány fejlődésének történelmi hátterét; 

- ismeri a földrajztudomány különböző területeinek sajátosságait; 

 

Képesség: 

 

- képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseinek átlátására;   

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására; 

- képes a földrajzi gondolat fejlődésének tágabb tudományterületek közötti értelmezésére 

- képes a földrajz, mint tudomány gondolatvilágának továbbadására és más tudományokkal való 

kapcsolatrendszerének feltárására  

 

Attitűd: 

 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek 

minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik az egyes jelenségek, törvényszerűségek megmagyarázása során a földrajzi szemlé-

letmód alkalmazására  

 

Autonómia és felelősség: 

 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korláta-

ival; 

- tisztában van a földrajzi felfedezések történelmi hátterével; 

- ismeri a földrajzi gondolat problematikáját és arról véleményt alkot. 

- a geográfiai problémák levezetéséből önálló álláspontot képvisel 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Négyesi Gábor egyetemi adjunktus, PhD 
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Az ismeretkör:Természetföldrajz I. 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Szerkezeti földtan I. (Belső erők)  2) Általános természetföldrajz I. (Vízföldrajz) 

3) Általános természetföldrajz II. (Geomorfológia)  4) Általános természetföldrajz III.   
 

A tantárgy neve: Szerkezeti földtan I. (Belső erők) (TTGBG5004) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: 100 % gyakorlati  

A tanóra típusa: szeminárium,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, a hallgató számára olyan korszerű dinamikus szemlélet kialakítása, amely lehetővé 

teszi a szüntelenül változó, bonyolult földi anyag és kéregfejlődési rendszerben az eligazodást, a 

jelenségek nagyságrendekbe rendezését, az általános és lokális jelentőségű folyamatok 

megkülönböztetését és felismerését. A tárgy keretbe kívánja ágyazni mindazokat az ásvány-kőzettani 

nyersanyag képződési, kontinensfejlődési, történeti és regionális földtani ismereteket, amelyeknek 

kiindulási alapjául szolgál. Cél továbbá az, hogy a hallgatók megismerkedjenek az alapvető 

szerkezetföldtani jelenségekkel, felismerjék és képesek legyenek kimérni a legfontosabb szerkezeteket 

terepen, illetve megértsék a szakirodalomban használatos ábrázolási technikákat, olvasni tudják a 

szerkezetföldtani ábrákat, diagramokat. 

A gyakorlatok során a hallgató megismerkedik a Föld-típusú bolygók kialakulásával, fontosabb 

szerkezetföldtani, geofizikai, adottságaival, különös tekintettel a Földre, mint alapmodellre. Megismeri 

a földi litoszféra anyagi és szerkezeti felépítését, tagolódását, makro, mezo és mikro egységeit, 

mechanikai karakterét. Megismeri az anyag igénybevételének lehetséges formáit, deformációit, 

tönkremeneteleit, a feszültségmező fogalmát. Az endogén dinamikai geológiai mozgásfolyamatok 

során bekövetkező kéregfejlődési alapjelenségek típusait (törések, gyűrődések), a litoszféra lemezek 

fejlődési állomásait (riftogenezis, tektogenezi, orogenezis, tönkösödés, kratonizáció) és ezek térbeli, 

időbeli alakulását, a földi lemeztektonikai szintézis alapjait. Vázlatos áttekintést kapnak az Alp-Kárpáti 

rendszer tektonikai jellemzőiről és fejlődéstörténetéről. A hallgatók megismerik a tektonikai 

jelenségek felismerésének lehetőségeit különböző léptékekben, ezek kapcsolatát a regionális földtani, 

kőzettani és a kapcsolódó morfológiai adottságokkal. Elsajátítják az alapvető mérési technikákat, a 

tektonikai szelvényszerkesztés, csillagdiagram készítés és gömbprojekciós adatfeldolgozás és 

értelmezés módszereit. 

Szakirodalom  

Kötelező: 

Báldi T. (1991): Elemző (általános) földtan I. – jegyzet, ELTE, Budapest 

Csontos L. (1998): Szerkezeti földtan – jegyzet, ELTE, Budapest, 199 p. 

Fossen H. (2016): Structural geology – Cambridge University Press, 524 p. 

Ajánlott: 

McIntosh R.W. – Püspöki Z. (2005): Chapters from geology – jegyzet, DE Ásvány- és Földtani 

Tanszék, 100 p. 

Passchier C.W. – Trouw R.A.J. (2005): Microtectonics – Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 366 p. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 
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a) tudása 

- ismeri a szerkezeti földtan szakterület főbb összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezekre 

alkalmazott egyszerűbb matematikai, informatikai eljárásokat; 

- ismeri a szerkezeti földtan legfontosabb, tudományos eredményeken alapuló, igazolt elméleteit és 

modelljeit; 

- ismeri a szerkezetföldtani mérési módszerek alkalmazásának céljait, lehetőségeit, korlátait; 

- ismeri a szerkezetföldtani adatok és a földtani közeg tulajdonsága közötti kapcsolatot; 

- anyanyelvén tisztában van a szerkezeti földtan fogalomrendszerével, terminológiáival. 

b) képességei 

- képes beazonosítani szakterületének problémáit; 

- átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket aztán 

megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel; 

- képes a szerkezetföldtani folyamatok megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára; 

- képes egy adott kutatáshoz megfelelő szerkezetföldtani mérési módszer kiválasztására; 

- szerkezetföldtani szerzett tudása alapján képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, 

dokumentálására. 

c) attitűdje 
- saját munkájának eredményét ellenőrzi és reálisan értékeli; 

- terepi tevékenysége során környezettudatosan jár el; 

- nyitott a szakmai eszmecserére; 

- ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját; 

- elkötelezett új kompetenciák elsajátítására, világképének és szakterülete ismereteinek bővítésére; 

- nyitott az eredmények felülvizsgálatára, az újabb eredmények tükrében munkahipotézisének 

megváltoztatására. 

d) autonómiája és felelőssége 
- szerkezetföldtani kutatásai során felelősséggel együttműködik más szakterületek szakembereivel; 

- felelősséggel ad véleményt szerkezetföldtani adatok alapján; 

- saját munkájának eredményét reálisan és felelősséggel értékeli; 

- a természettudományos világnézetet felelősséggel vállalja; 

- önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt, terepi berendezéseket, eszközöket. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. McIntosh Richard William egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Természetföldrajz I. 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Szerkezeti földtan 2) Általános természetföldrajzi I (Vízföldrajz) 

3) Általános természetföldrajz II. (Geomorfológia) 4) Általános természetföldrajz III. 
 

A tantárgy neve: Általános természetföldrajz I. (Vízföldrajz) 

(TTGBE7008) 
Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100%  

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 
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A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzuson a hallgatók megismerik a víz körforgását, a világtengereket, a tavakat és a folyókat a 

kialakító folyamatok és bennük zajló jelenségek szintjén. A víz fizikai és kémiai tulajdonságai. A víz 

körforgása. A világtengerek. A tengervíz befagyása és a tengeri jég elterjedése. A sós víz és az 

élővilág. A tengervíz mozgásai: hullámmozgás;  tengerjárás és a tengeráramlások. A vízfolyások 

fogalma, típusai, források, torkolatok. A vízfolyások nagysága, vízfolyássűrűség, morfometriai 

mérőszámok, medermintázati típusok. A vízfolyások fizikája, lamináris, turbulens mozgás, áramló, 

rohanó vízmozgás és a mederformálás. Árvizek. Tavak: exogén és endogén eredetű tómedencék. 

Tótípusok: vízháztartási, hőmérsékleti, biológiai. A tavak pusztulása. Felszín alatti vizek típusai. 

Talajnedvesség, talajvíz, rétegvíz, résvíz. A felszíni és felszín alatti vizek fizikai és kémiai 

paramétereinek mérési gyakorlata, a távérzékelés jelentősége. 

 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

Szabó J. 1992. A víz földrajza. In: Borsy Z. szerk: Általános természetföldrajz, Akadémiai Kiadó, 

Budapest, pp.  

Szabó J. 2013. A víz földrajza. In: Szabó J. szerk: Általános természetföldrajz I. ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest pp. 115-228. 

 

Ajánlott szakirodalom: 

Calow, P., Petts, G.E. 1994. The Rivers Handbook, Blackwell Science Ltd, 528 p. ISBN: 978-0-632-

02985-3 

Jaya, R.R.P. 2005. A Text Book of Hydrology. Firewall Media, 530 p. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- megismeri a vízzel kapcsolatos alapfogalmakat, 

- ismeri a világtengerek jellemzőit, 

- ismeri a folyóvizek jellemzőit, 

- ismeri a tavak jellemzőit, 

- ismeri a felszín alatti vizek jellemzőit. 

Képesség: 

- képes átlátni a víz körforgásával kapcsolatos folyamatokat, 

- képes a világtengerek jelentőségét megítélni a földi rendszerek életében, 

- képes a folyókban és tavakban és felszín alatti vizekben zajló folyamatokat átlátni és hazai, valamint 

globális szintre vetítve megítélni társadalmi jelentőségüket, 

- képes az önálló ítéletalkotásra a vízkészleteket veszélyeztető folyamtokkal kapcsolatban, 

- képes más tudományterületek számára tanácsot adni, a szakemberekkel együttműködni. 

Attitűd: 

- törekszik a folyamatok minél behatóbb megismerésére, 

- ismereteit naprakészen tartja, mivel a víz témakörében az új információk jelentősége nagy, 

- nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem területén 

dolgozó szakemberekkel, 

- hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és nem szakmai 

közönség felé. 

- nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 
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Autonómia és felelősség: 

- felelősen gondolkodik és óvja vízkészleteinket, 

- önálló gondolatai vannak és az általános tévedésekre felhívja a figyelmet, kiigazítja azokat, 

- tudatosan vállalja szakmája etikai normáit, 

- képviseli a modern technológiák és kutatás jelentőségét a víz témakörében, 

magabiztosan képviseli a földrajzot a víz területi sajátosságaival és az abban zajló folyamtokkal kapcsolatban. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanár, DSc 

 

 

 

 

Az ismeretkör:Természetföldrajz I. 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Szerkezeti földtan I. 2) Általános természetföldrajz I. (Vízföldrajz) 

3) Általános természetföldrajz II (Geomorfológia)  

4) Általános természetföldrajz III. 
 

A tantárgy neve: Általános természetföldrajz II. (Geomorfológia) 

(TTGBE7009) 
Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100% 

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A hallgatók megismerjék a Föld felszínére ható külső erők hatására kialakuló folyamatokat és az 

általuk kialakított formákat. 

Szairodalom  

Lóki J.-Szabó J.: A külső erők geomorfológiája. Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen, 2004. 

Általános természetföldrajz I.-II. (Szerk.: Szabó József-Gábris Gyula) ELTE Eötvös Kiadó 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

Ismerje a külső erők geomorfológiájának főbb felszínalakító elemeit, és azok törvényszerűségeit. 

Ismerje a geomorfológia témakörébe tartozó fogalmakat. 

Ismerje a geomorfológia általános és globális kérdéseit és problémáit. 

Ismerje a geomorfológia kutatásoknál alkalmazott módszereket és azok lényegét. 

Ismerje a geomorfológiai módszerek gyakorlati alkalmazását. 

 

Képesség: 
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Képes a geomorfológiai ismeretek gyakorlati alkalmazására. 

Érti a geomorfológiai jellegű összefüggéseket. 

Képes az emberi környezetben lejátszódó geomorfológiai folyamatok értelmezésére. 

Képes az elsajátított módszerek alapján a felszíni formákból adatgyűjtésre, adatrögzítésre, az adatok 

feldolgozására és értelmezésére. 

Rendelkezik a természetföldrajzi problémák kapcsán problémamegoldó készségekkel. 

Képes a geomorfológiai témájú szakirodalom feldolgozására. 

 

Attitűd: 

Törekedjen geomorfológiai elméletek és elvek minél teljesebb megismerésére. 

Törekedjen a természetföldrajzi problémák multidiszciplináris megismerésére. 

Törekedjen arra, hogy a geomorfológiai problémákra szintetizáló látásmóddal tekintsen. 

Törekedjen arra, hogy a geomorfológiával kapcsolatos tudását folyamatosan továbbfejlessze. 

 

Autonómia és felelősség: 

Nyitott a geográfiával foglalkozó szakemberekkel való együttműködésre. 

Felelősséggel vizsgálja a geomorfológiai problémákat és azokról véleményt alkot. 

Felelősséget vállal a geomorfológiai témakörben hozott döntéseiért. 

Felelősséggel vizsgálja a geomorfológiával összefüggő, környezetterhelő folyamatok kockázatait és 

szakmai tudása alapján kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. 

A geomorfológiai témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Lóki József professor emeritus, DSc 

 

 

 

Az ismeretkör: Természetföldrajz I. 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Szerkezeti földtan 2) Általános természetföldrajz I. (Vízföldrajz) 

3) Általános természetföldrajz II. (Geomorfológia)   

4) Általános természetföldrajz III. 
 

A tantárgy neve: Általános természetföldrajz III.  (TTGBG7010) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: 60% elméleti, 35% gyakorlati 

A tanóra típusa: előadás és gyakorlat,  

                óraszáma: 14, ill. 28, összesen 42 az adott félévben 

A számonkérés módja: aláírás, gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: Írásbeli ZH a félévi elméleti anyagból, 

amelynek az eredménye beszámít a gyakorlati jegybe. 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
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Tantárgy-leírás:  

A hallgatók ismerjék meg a Föld felszínére ható további külső erőket, ill. azok felszínformáló hatásait, a 

felszínfejlődési elméleteket, valamint az antropogén felszínformák rendszerét 

Szakirodalom  

Lóki J.-Szabó J.: A külső erők geomorfológiája. Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen, 2004. 

Általános természetföldrajz I.-II. (Szerk.: Szabó József-Gábris Gyula) ELTE Eötvös Kiadó 

Szabó J.-Dávid L. szerk.(2006): Antropogén geomorfológia. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debreceni Egyetem, 

318p. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

Ismerje a folyóvíz és a szél geomorfológiájának főbb felszínalakító elemeit, és azok törvényszerűségeit. 

Ismerje a geomorfológia témakörébe tartozó fogalmakat. 

Ismerje a geomorfológiai kutatásoknál alkalmazott módszereket és azok lényegét. 

Ismerje a geomorfológia szintézishez szükséges folyamatokat. 

Ismerje az ember természetátalakító tevékenységének hatásait, következményeit. 

 

Képesség: 

Képes a geomorfológiai ismeretek gyakorlati alkalmazására. 

Érti a geomorfológiai jellegű összefüggéseket. 

Képes az emberi környezetben lejátszódó geomorfológiai folyamatok értelmezésére. 

Képes az elsajátított módszerek alapján a felszíni formákból adatgyűjtésre, adatrögzítésre, az adatok 

feldolgozására és értelmezésére. 

Rendelkezik a természetföldrajzi problémák kapcsán problémamegoldó készségekkel. 

Képes a geomorfológiai témájú szakirodalom feldolgozására. 

 

Attitűd: 

Törekedjen geomorfológiai elméletek és elvek minél teljesebb megismerésére. 

Törekedjen a természetföldrajzi problémák multidiszciplináris megismerésére. 

Törekedjen arra, hogy a geomorfológiai problémákra szintetizáló látásmóddal tekintsen. 

Törekedjen arra, hogy a geomorfológiával kapcsolatos tudását folyamatosan továbbfejlessze. 

 

Autonómia és felelősség: 

Nyitott a geográfiával foglalkozó szakemberekkel való együttműködésre. 

Felelősséggel vizsgálja a geomorfológiai problémákat és azokról véleményt alkot. 

Felelősséget vállal a geomorfológiai témakörben hozott döntéseiért. 

Felelősséggel vizsgálja a geomorfológiával összefüggő, környezetterhelő folyamatok kockázatait és 

szakmai tudása alapján kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. 

A geomorfológiai témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Lóki József professor emeritus, DSc 
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Az ismeretkör: Természetföldrajz II 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Talajföldrajz 2) Talajföldrajz gyak. 3) Biogeográfia 4) Általános 

környezetvédelem 
 

A tantárgy neve:Talajföldrajz (TTGBE6001) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: 100 % előadás  

A tanóra típusa: előadás,   

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a talajföldrajz tudományának főbb területeivel. A kurzus a 

következő témaköröket dolgozza fel: A talaj fogalma, a magyarországi talajtan története. A talajok jelentősége és 

funkciói. A talajok összetétele, a talajképző kőzetek. A talajképző ásványok. Az ásványok és a kőzetek fizikai, 

kémiai és biológiai mállása. A talaj szerves anyagai, a humuszképződés folyamata. Talajkolloidika. A talajok 

fizikai tulajdonságai. Talajképző tényezők. A hazai talajosztályozás rendszere. Magyarország talajai: váztalajok, 

öntéstalajok, lejtőhordalék-talajok, kőzethatású talajok, barna erdőtalajok, csernozjomok, szikes talajok, réti tala-

jok, láptalajok, mocsári erdők talajai. 

Szairodalom  

Kötelező irodalom: 

Kerényi A. – Martonné E. K. (1995) Talajtani gyakorlatok földrajz szakos hallgatók számára – Debreceni 

Egyetem, p. 88 

Ajánlott szakirodalom: 

Novák T. J. (2013) Talajtani Praktikum – Meridián Alapítvány p. 188 

Stefanovits P. – Filep Gy. – Füleky Gy. (1999) Talajtan. Mezőgazda Kiadó Budapest, p. 470. 

Filep Gy. (1988) Talajkémia. Akadémiai Kiadó, Budapest 

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 

ismeri a természeti és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén folyamatok törvényszerűségeit; 

ismeri a talajok funkcióit, a talajok alkotórészeit és ismeri a talajképző kőzeteket; 

ismeri a talajképződés folyamatát, valamint a fizikai, kémiai biológiai mállás folyamatának a 

talajképződésben betöltött szerepét;  

ismeri a talajok alapvető fizikai és kémiai tulajdonságait; 

ismeri a hazánkban előforduló talajtípusokat és az egyes talajtípusok földrajzi elterjedését; 

ismeri azokat az antropogén hatásokat, amelyek a talajképződés menetét, illetve a talajok alapvető 

tulajdonságait befolyásolhatják;  

b) képességei 

képes a természeti és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén folyamatokkal kapcsolatos 

törvényszerűségek felismerésére, alkalmazására; 
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érti a talajok funkcióit, képes átlátni a talajok alkotórészeit, és a különböző talajképző kőzetek típusait; 

érti a talajképződés folyamatát, átlátja a fizikai, kémiai biológiai mállás talajképződésben betöltött szerepét; 

képes átlátni a talajok alapvető fizikai és kémiai tulajdonságait; 

képes megfogalmazni az összefüggéseket a hazai talajtípusok elterjedési területe és a talajképződést 

meghatározó éghajlati, földtani, biológiai és antropogén tényezők alakulása között; 

megfelelő iránymutatás mellett képes a talajokkal kapcsolatos szakirodalom feldolgozására 

c) attitűdje: 

törekszik a talajtan hazai történetének minél alaposabb megismerésére; 

törekszik a talaj funkcióinak megértésére, a talaj alkotórészeinek és a különböző talajképző kőzeteknek a 

megismerésére; 

törekszik arra, hogy megértse a fizikai, kémiai biológiai mállás folyamatát és arra, hogy lássa ezek szerepét 

a talajképződésben; 

törekszik talajok alapvető fizikai és kémiai tulajdonságainak megismerésére; 

törekszik arra, hogy megmagyarázza a talajtípusok földrajzi elhelyezkedése és a talajképző tényezők 

közötti összefüggéseket; 

törekszik tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására; 

d) Autonómia és felelősség: 

felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

feladatainak elvégzése során együttműködik a saját, és más szakterületek szakembereivel; 

felelősséggel vizsgálja a talajhasználattal összefüggő környezeti problémákat, azokról önálló véleményt 

alkot; 

odafigyel a környezetében előforduló talajokkal kapcsolatos problémákra, s ha van rá lehetősége, azok 

megoldását kezdeményezi; 

a talajtani témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó György Emőd, tszv. egyetemi docens, PhD. 

 

 

 

Az ismeretkör: Természetföldrajz II. 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Talajföldrajz 2) Talajföldrajz gyakorlat 

3) Biogeográfia 4) Általános környezetvédelem 
 

A tantárgy neve: Talajföldrajz gyakorlat (TTGBG6002) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100 %  

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  
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A hallgatók megismerkednek a terepi talajmintavételi és vizsgálati módszerekkel, képesek lesznek 

önálló mintavételezésre, talajszelvények készítésére. Megismerik a talajok jellemzéséhez szükséges 

fizikai, kémiai tulajdonságokat (pl. mechanikai összetétel, szerkezetesség, pH,) és meghatározásukhoz 

szükséges terepi módszereket (pl. Finger-teszt, gyúrópróba) és eszközöket (pl. Munsell-skála). Képe-

sek lesznek ezek terepi meghatározásával lehatárolni és megnevezni a genetikai talajszinteket, felis-

merni a különböző kiválásokat. Megismerik és alkalmazzák a különböző laboratóriumi vizsgálatokat, 

melyek segítségével meghatározzák az alapvető talajtulajdonságokat (pl. pH, humusztartalom, CaCO3 

tartalom, Arany-féle kötöttségi szám) és vízgazdálkodási tulajdonságokat. A terepi és laboratóriumi 

vizsgálati eredmények alapján képesek következtetéseket levonni a talajok használatára, vízgazdálko-

dására, vonatkozóan. 

Szakirodalom  

Kerényi A. – Martonné E. K. (1995) Talajtani gyakorlatok földrajz szakos hallgatók számára – Deb-

receni Egyetem, p. 88. 

 
Novák T. J. (2013) Talajtani Praktikum – Meridián Alapítvány p. 188 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

 

a) tudása 

- ismeri a terepi talajmintavételi és vizsgálati módszereket; 

- ismeri a pontos és szakszerű adatrögzítést, jegyzőkönyvkészítést; 

- ismeri a talajok jellemzéséhez és a genetikai talajszintek meghatározásához szükséges fizikai, 

kémiai talajtulajdonságokat és meghatározásukhoz szükséges terepi módszereket, eszközöket; 

- ismeri a különböző laboratóriumi eszközöket és vizsgálati módszereket, melyek segítségével 

meghatározza az alapvető talajtulajdonságokat; 

- ismeri a talajok vízgazdálkodásának meghatározáshoz szükséges módszereket; 

- ismeri a talajhasználattal összefüggő környezeti problémákat. 

 

b) képességei 

- képes a terepi talajmintavételi módszerek alkalmazására, talajszelvény készítésére; 

- képes a vizsgálati eredmények pontos, szakszerű rögzítésére, jegyzőkönyvek készítésére; 

- képes a talajok fizikai és kémiai tulajdonságait terepi körülmények között meghatározni; 

- képes a talajok genetikai szintjeinek meghatározására; 

- képes a laboratóriumi eszközöket helyesen használni, segítségükkel a talajok fizikai és kémiai 

tulajdonságait meghatározni; 

- képes a talajhasználatra és a talajok vízgazdálkodására vonatkozó következtetések levonására; 

- képes a talajhasználattal kapcsolatos problémák felismerésére és megfogalmazására. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó György Emőd egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Mester Tamás egyetemi tanársegéd 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Természetföldrajz II. 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Talajföldrajz  2) Talajföldrajz gyakorlat  3) Biogeográfia   

                  4) Általános környezetvédelem 
 

A tantárgy neve:Biogeográfia (TTGBE7011) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 



  
 

52  

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100%  

A tanóra típusa: előadás, 

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

Az életföldrajz fogalma és helye a tudományok rendszerében. Ökológiai és biogeográfiai alapfogalmak. Az 

élővilág és földrajzi környezete közötti kapcsolat, tűrőképesség, alkalmazkodás, fajok elterjedése, elterjedési 

formák. Vikarizmus, pszeudovikarizmus. Az élővilág függőleges és vízszintes eloszlása a Földön, zonalitás, 

biodiverzitás. A földrajzi övezetesség kialakulásának okai és módosító tényezői. Intrazonalitás, extrazonalitás. 

Flórabirodalmak, faunabirodalmak, életföldrajzi birodalmak. Az egyes biomok környezeti adottságainak, 

valamint zonális és intrazonális élővilágának jellemzése: trópusi esőerdő, szavanna, monszunerdő, trópusi 

sivatagok, mediterrán keménylombú erdő, szubtrópusi monszun babérlombú erdő, lombhullató erdő, sztyepp, 

mérsékeltövi félsivatagok-sivatagok, tajga és tundra. A trópusi és mérsékeltövi magashegységek függőleges 

zonalitása. A tengerek élővilága. 

Szakirodalom  

Szabó J. (szerk.) 2013: Általános természetföldrajz I., ELTE Eötvös Kiadó, 5. fejezet: Az élővilág földrajza. pp. 

229-318. 

Borsy Z. (szerk.) 1993: Általános természetföldrajz. Tankönyvkiadó, Budapest. 6. fejezet: Az élővilág földrajza. 

pp. 726-806. 

Futó J. 1975: A Föld éghajlata és hatása az élővilágra. Tankönyvkiadó, Budapest. 

Kádár L. 1965: Biogeográfia. A Föld és a földi élet. Tankönyvkiadó, Budapest. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit a természetföldrajzi területen;  

- rendelkezik elméleti és gyakorlati természetföldrajzi alapismeretekkel;  

- ismeri a földrajzi jelenségek alapvető működési elvét;  

- ismeri az ökológiai és biogeográfiai alapfogalmakat és azokat tudja a gyakorlatban is 

használni; 

- ismeri a földrajzi övezetesség kialakulásának okait és az élővilág zonális elrendeződésének 

törvényszerűségeit; 

- ismeri a nagy életföldrajzi biomok abiotikus környezeti adottságait, valamint azok 

életközösségeit. 

Képesség: 

- képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételeinek és az azokból levonható 

következtetések pontos megadásával;  

- képes a földrajzi térben lejátszódó természeti folyamatok leírására, megértésére, az azokkal 

kapcsolatos adatgyűjtésre;  

- Képes a természeti és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén folyamatokkal kapcsolatos 

törvényszerűségek felismerésére, alkalmazására. 

- képes áttekinteni a földrajzi környezet és az élővilág közötti bonyolult kapcsolatrendszert;  

- képes az élővilág zonális elrendeződését életföldrajzi biomok szintjén elemezni. 

Attitűd: 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- törekszik a megszerzett ökológiai és biogeográfiai ismeretei alkalmazásával a megfigyelhető 

földrajzi jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, 

megmagyarázására; 

- együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást 
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részesíti előnyben;  

- törekszik a megérteni a földrajzi övezetesség kialakulásának okait; 

- törekszik az életföldrajzi birodalmak és biomok minél alaposabb megismerésére. 

Autonómia és felelősség: 

- Alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi és releváns környezettudományi szakmai 

kérdésekben önállóan, források felhasználásával hoz döntéseket. 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 

korlátaival;  

- a geográfiai elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz;  

- elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Tóth Csaba Albert egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: Természetföldrajz II.   

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Talajföldrajz 2) Talajföldrajz gyak. 3) Biogeográfia  4) Általános 

környezetvédelem 

 

A tantárgy neve: Általános környezetvédelem (TTGBE6003) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: 100% elmélet 

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

Rendszerelméleti alapismeretek, a Föld mint egységes rendszer. A környezeti alapprobléma és 

a környezetvédelem. A fenntartható fejlődés és a környezetvédelem. A tudományok szerepe a 

környezetvédelemben. A népesedési folyamatok és a természeti környezet kapcsolata. A Föld 

eltartóképessége. A városi környezet, a város mint rendszer, zöld városok. A termelő ágazatok 

hatása a környezetre és az ember egészségére. A fogyasztás hatása a környezetre és az ember 

egészségére. Környezetszennyezés. Hulladékgazdálkodás. Az élővilág pusztulása: a 6. nagy 

kihalás. A globális környezeti problémák és lehetséges megoldásuk. Környezetvédelmi 

alapelvek. 

Szakirodalom  

Kötelező szakirodalom: 

Kerényi Attila: (2006) Általános környezetvédelem – Mozaik Kiadó, Szeged, 383 p. 

Kerényi Attila: (2015) A társadalom a globális földi rendszerben – Természet Világa, 146/1. 8-12. 

Ajánlott szakirodalom: 

Rakonczai János: (2008)  Globális környezeti kihívásaink – Universitas Szeged Kiadó, Szeged, 204 p. 

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 
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Tudás:  

- ismeri a geográfia alapvető módszereit a természet- és társadalomföldrajz fő szakterületein. 

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit. 

- ismeri a környezeti rendszerek fő tulajdonságait, működésük alapjait, 

- ismeri a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés alapfogalmait, 

- tisztában van a termelés és a fogyasztás környezeti hatásaival, 

- ismeri a környezetre káros folyamatokat és az ellenük való védekezés főbb módszereit, 

- ismeri a globális környezeti problémákat és a megoldásukra tett nemzetközi lépéseket. 

        

Képesség:  

- képes a rendszerszemléletű gondolkodásra, 

- képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételeinek és az azokból levonható követ-

keztetések pontos megadásával. 

- képes a természeti és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén folyamatokkal kapcsolatos törvény-

szerűségek felismerésére, alkalmazására. 

- képes a tudományok környezetvédelemben betöltött szerepének elemzésére, 

- képes a lokális és globális környezetkárosító folyamatok megértésére, 

- képes az emberi tevékenységek és a természet közötti kölcsönhatások elemzésére,  

- képes a környezetvédelem alapelveinek alkalmazására 

- képes a környezetvédelmi szempontjából geográfiai elemzéseket végezni 

Attitűd:  

- nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy feladatainak megol-

dása a munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint együttműködésben történjen. 

- képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

- megszerzett ismeretei alkalmazásával törekszik a környezetre ártalmas folyamatok megakadályozására, 

- elkötelezett a fenntartható fejlődés megvalósítása iránt, 

- törekszik a környezetében élők környezettudatosságának erősítésére, 

- figyelemmel kíséri a globális problémák megoldására irányuló nemzetközi egyezmények és   

- jegyzőkönyvek alakulását.  

   

Autonómia és felelősség: 

- a környezetvédelmi problémák megoldásában önálló véleményalkotással vesz részt, 

- tisztában van tevékenységeinek környezeti hatásaival és azokkal kapcsolatos felelősségével, korlátaival 

- felelősséget érez környezete tisztaságával és a környezeti károk megelőzésével kapcsolatban,  

- felelősséggel vállalja környezetvédelmi ismereteinek alkalmazását. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Kerényi Attila professzor emeritus, DSc   

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Szabó György tszv. egyetemi docens, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Társadalomföldrajz I. 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Népesség és településföldrajz I. 2) Népesség és településföldrajz II. 

3) Az általános gazdaságföldrajz alapjai 
 

A tantárgy neve: Népesség és településföldrajz I. (TTGBE6504) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100% 

A tanóra típusa: előadás,  
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                óraszáma: 28 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: az elméleti tudás kiegészítése 

esettanulmányokkal, a hallgatók a kurzus során megkapják az egyes előadások diáit, és azok 

felhasználásával készülhetnek fel a vizsgára 

A számonkérés módja: kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: a hallgatóknak egy a kurzushoz kapcsolódó 

témában kell házi dolgozatot készíteni, amely részét képezi a számonkérésnek 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltétele: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A társadalomföldrajz helye a tudományok rendszerében. A Föld népességének növekedése. A 

természetes szaporodás (születések és halálozások kérdésköre, a demográfia átmenet elmélete). A 

migráció. A népesség nemek, korok, gazdasági szerkezet és területi jellegzetességek közötti 

megoszlása. A népesség kulturföldrajzi megoszlása. A települések fejlődésének hatótényezői. A 

településhálózat és településhierarchia. Az urbanizáció fogalma és a modern szakaszai. A városok 

belső viszonyai. A falvak és szórványtelepülések 

Szakirodalom  

Kovács Z. (2013) Népesség- és településföldrajz. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest, ISBN-

9789633121788 

Tóth J. (szerk) (2003) Általános társadalomföldrajz I. Campus-Dialóg Kiadó, Budapest – Pécs, ISBN-

9789639310414 

Haggett P. (2006) Geográfia – modern szintézis. Typotex Kiadó, Budapest, ISBN-963954860X 

Enyedi Gy. (2012) Városi világ. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN-9789630592321 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 

- ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit társadalom-, valamint részben 

regionális földrajzi területen; 

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit; 

- ismeri a világ népessége növekedésének legfontosabb trendjeit és az ezek következtében 

felmerülő problémákat; 

- ismeri a Föld társadalmának rétegződésében megfigyelhető legfontosabb jellegzetességeket; 

- ismeri a településföldrajz legfontosabb definícióit és azok magyarországi megjelenését; 

- ismeri a városok és falvak legfontosabb életjelenségeit és az ott felmerülő problémákat. 

b) képességei 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a társadalomföldrajz fő szakterületein való 

alkalmazására; 

- képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseinek társadalom, valamint részben 

regionális földrajzi területen történő átlátására;   

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására; 

- képes a világ népességének növekedése által okozott feszültségek (pl. túlnépesedés, migráció) 

felismerésére; 

- képes a településeken lezajló folyamatok átlátására és magyarországi településekre történő 

adaptálására. 
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- képes  adatfelvételekre, a társadalomföldrajzi adatok adatbázisba rendezésére 

c) attitűdje 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek 

minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik a társadalom különböző szempontok (pl. nyelv, vallás) alapján történő tagozódása 

következtében fellépő feszültségek megértésére;  

- törekszik a települések fejlődését befolyásoló tényezők megismerésére; 

- törekszik a városokhoz kapcsolódó problémák leírására és megmagyarázására 

d) autonómiája és felelőssége 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 

korlátaival; 

- a népesség- és településföldrajz témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás 

mellett önállóan végzi; 

- felelősséggel vizsgálja a népesedési problémákat és azokról véleményt alkot. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. habil. Kozma Gábor egyetemi docens, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: Társadalomföldrajz 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Népesség és településföldrajz I.  2) Népesség és településföldrajz II. 

3) Az általános gazdaságföldrajz alapjai 
 

A tantárgy neve: Népesség- és településföldrajz II. (TTGBG6505) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 67%, elméleti 33%  

A tanóra típusa: előadás és gyakorlat,   

                 óraszáma 14 óra előadás és 28 óra gyakorlat, összesen 42 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők:  

előadás; konzultáció; adott témakörök csoportos, szemináriumi jellegű megvitatása; előadás 

anyagainak hallgatók rendelkezésére bocsátása; előre kiadott fogalmak számonkérése; előre kijelölt 

szakcikkek alapján felkészülés a következő alkalomra; kiadott témakörök közül választott téma részben 

esettanulmányokon alapuló feldolgozása előadás és szemináriumi dolgozat formájában (kiadott 

szakcikk gyűjtemény orientálásával); egy elhangzott hallgatói előadás opponálása 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok:  

A hallgatók értékelése az elhangzott elméleti anyagrészek, a kiadott fogalmak és a megtartott előadások 

számonkérését jelentő két zárthelyi dolgozat eredményéből, a választott témában megtartott előadás és 

opponensi vélemény, illetve a választott témában elkészített 6-8 oldalas szemináriumi dolgozat 

értékelésén alapul 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 
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Előtanulmányi feltételek: Népesség és településföldrajz I. (TTGBE6504) 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a népesség- és településföldrajzzal kapcsolatos 

fogalomrendszert, a szakterület (részben esettanulmányokon alapuló) tudományos eredményeit, 

valamint annak önálló feldolgozását és értékelését. Az elméleti és gyakorlati órák ismeretanyagán 

keresztül részletes képet kapnak fontos demográfiai és település-szerkezeti folyamatokról és azok 

hátteréről. 

Szakirodalom  

Becsei József 2007: Népességföldrajz. – Ipszilon Kiadó, Békéscsaba, 360 p. (ISBN 978-963-85748-8-

6) 

Cséfalvay Zoltán 1994: A modern társadalomföldrajz kézikönyve. – Ikva Kiadó, Budapest, 366 p. 

(ISBN 963-7757-84-8) 

Kovács Zoltán 2001: Társadalomföldrajzi kislexikon. – Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 175 p. (ISBN 

963-16-2736-5) 

Kovács Zoltán 2007: Népesség- és településföldrajz. – ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 239 p. 

(egyetemi jegyzet) 

Lehmann Antal – Vuics Tibor 1999: Földrajzi fogalmak szótára. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

282 p. (ISBN 963-18-8375-2) 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

g) tudása 

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit; 

- ismeri a geográfia alapvető módszereit a társadalomföldrajz fő szakterületein;  

- ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit, és az azokból levonható 

következtetések korlátait; 

- ismeri a demográfiai folyamatokat és azok hátterét, illetve következményeit esettanulmányok 

példáján keresztül; 

- ismeri a településhálózat jellemző folyamatait, annak társadalmi komponenseit és 

mozgatórugóit. 

h) képességei 

- képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételeinek és az azokból levonható 

következtetések pontos megadásával; 

- képes a földrajzi térben lejátszódó társadalmi folyamatok leírására, megértésére, az azokkal 

kapcsolatos adatgyűjtésre, adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges 

módszerek és szakirodalom használatára; 

- képes alapvető természet- és társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és 

társtudományok térreleváns eredményeinek értelmezésére; 

- képes a rutin szakmai problémákat felismerni, azok elméleti és gyakorlati megoldásához az 

elérhető könyvtári és elektronikus szakirodalmat feldolgozni, azt ott elérhető módszereket 

alkalmazni; 

- képes a társadalmi térfolyamatokat összefüggéseiben, komplex módon látni és értékelni. 

i) attitűdje 

- megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek 

minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik a helyi sajátosságok összehasonlító elemzésére és komparatív, széles kontextusú 

értékelésére; 

- a földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással 

és monotónia-tűréssel rendelkezik; 

- együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást 

részesíti előnyben; 

- nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy feladatainak 

megoldása a munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint 

együttműködésben történjen. 
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j) autonómiája és felelőssége 
- alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi és releváns környezettudományi szakmai 

kérdésekben önállóan, források felhasználásával hoz döntéseket; 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatainak elvégzése során együttműködik más 

szakterület szakembereivel; 

- elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal; 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 

korlátaival; 

- a geográfiai elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Pénzes János egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Társadalomföldrajz I. 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Népesség és településföldrajz I.  2) Népesség és településföldrajz II. 

3) Az általános gazdaságföldrajz alapjai 
 

A tantárgy neve: Az általános gazdaságföldrajz alapjai 

(TTGBE6506) 
Kreditértéke: 6 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: 60/% elmélet, 40% gyakorlat 

A tanóra típusa: előadás+ gyakorlat,   

                óraszáma: 42 előadás, 28 gyakorlat az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: Népesség és településföldrajz I. (TTGBE6504) 
 

Tantárgy-leírás:  

A gazdaságföldrajz helye a tudományok rendszerében. A világgazdaság kialakulása és növekedése. A 

természeti és a társadalmi viszonyok hatása a gazdaságra. A világgazdaság szereplői. Az állam szerepe 

a modern gazdaságban. A Transz- és multinacionális vállalatok működésének földrajzi keretei és 

jellegzetességei. A Globalizáció hatása a világgazdasági folyamatokra. Integrációs formák és 

intézmények a világgazdaságban. Az egyének és a társadalmi csoportok szerepe a világgazdaság 

alakulására. A modern technológia és a gazdasági fejlődés földrajzi összefüggései – zsugorodó Föld, 

kitáguló lehetőségek. 

Mezőgazdaság fölrajza: termelés térbeliségét befolyásoló természeti és társadalmi tényezők, a 

mezőgazdasági termelés területi típusai. Fosszilis és megújuló energiahordozók földrajza, szerepe a 

világ energiagazdaságában, szerepek és stratégiák az energiagazdaságban. Iparföldrajz: ipartelepítő 

tényezők, iparágak földrajza, iparosodás, deindusztrializáció és újraiparosodás, régi és új ipari 

koncentrációk. Szolgáltatások telepítő tényezői és földrajza. A turizmus földrajza, a kreatív gazdaság 

földrajza, a közlekedési és kommunikációs szektor földrajza. Termelés és fogyasztás földrajza. 

Szakirodalom  

Bernek Ágnes (szerk.): A globális világ politikai földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002. 

435 p 

Cséfalvay Zoltán: Globalizáció 1.0.- 2.0. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004, 255 p 
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Hagett, Peter: Geográfia – a modern szintézis, Typotex 2006. 879 p 

Mészáros Rezső: A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010. 392 p 

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

311 p. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

 

Tudás:  

- ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit társadalom-, valamint részben regionális 

földrajzi területen; 

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit; 

- ismeri a világgazdaság növekedésének legfontosabb trendjeit és az ezek következtében felmerülő 

lehetőségeket és problémákat; 

- ismeri a világgazdaság megoszlásában megfigyelhető legfontosabb jellegzetességeket; 

- ismeri a gazdaságföldrajz legfontosabb definícióit és azok általa érzékelt megjelenését; 

- ismeri a globális terek és a helyi termelési térségek legfontosabb életjelenségeit és az ott felmerülő 

problémákat. 

- Ismeri a különböző gazdasági ágazatok térbeliségét magyarázó fontosabb elméleteket. 

- Ismeri a különböző gazdasági ágazatok egyenlőtlen térbeli fejlődéséből fakadó globális kihívásokat / 

problémákat. 

 

Képesség: 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a társadalomföldrajz fő szakterületein való alkalmazására; 

- képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseinek társadalom, valamint részben 

regionális földrajzi területen történő átlátására;   

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására; 

- képes a világgazdaság növekedése által okozott feszültségek (pl fogyasztási differenciák, jövedelmi 

problémák és a munkahelyek eloszlásának gyors változása) felismerésére; 

- képes a termelési szereplők között lezajló folyamatok átlátására és hazai, közép-európai térségben történő 

adaptálására. 

- Képes korábban szerzett (gazdaság)földrajzi ismeretei birtokában önállóan végrehajtani a kiadott 

feladatok. 

- Képes felismerni a kidolgozott feladatok és a tárgyalt gazdaságföldrajzi témák közti összefüggéseket, 

képes kérdezni. 

- Képes felismerései, témaspecifikus elméleti fejtegetései szakmai szempontból korrekt megfogalmazására. 

 

Attitűd: 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek minél 

alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik a társadalom és a gazdaság különböző szempontok (pl. termelők, fogyasztók, TNC-k, helyi kis- 

és középvállalkozók, hazai és nemzetközi stb.) alapján történő tagozódása következtében fellépő 

feszültségek megértésére;  

- törekszik a gazdasági szereplők (kiemelten a helyi vállalkozások) fejlődését befolyásoló tényezők 

megismerésére; 

- törekszik a gazdasági termeléshez és fogyasztáshoz kapcsolódó problémák leírására és 

megmagyarázására. 

- Nyitott a világ eseményei iránt, (ágazati) gazdaságföldrajzi témákban is igyekszik bővíteni általános 
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tájékozottságát. 

- Törekszik a gazdaságföldrajzi jellegű globális problémák, illetve esetleges megoldási kísérleteik 

megismerésére. 

Autonómia és felelősség: 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival; 

- a gazdaságföldrajzi témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi; 

- felelősséggel vizsgálja a gazdasági problémákat – akár globális keretekben is – és azokról véleményt 

alkot 

- gazdaságföldrajzi ismeretei alapján, releváns témákban véleményt nyilvánít. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Radics Zsolt egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Molnár Ernő egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: Társadalomföldrajz II. 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) A politikai földrajz alapjai 2) Terület- és településfejlesztés alapjai 

                    3) Turizmus alapjai  4) EU ismeretek   5) EU szakpolitika 

 
 

A tantárgy neve: A politikai földrajz alapjai Kreditértéke:3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 100% elmélet 

A tanóra típusa: előadás 

                óraszáma:  28 óra előadás az adott félévben  

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az elsajátítandó politikai földrajzi anyag három részre osztható. A félév első harmadában 

általános politikai földrajzi ismereteket szereznek a hallgatók. Megtanulják a politikai 

jelenségek földrajzi (térbeli) módszerekkel történő elemzését, értelmezését. A félév második 

felében a regionális politikai földrajzi ismeretek kerülnek bemutatásra. A globális 

világpolitikai folyamatok bemutatása után Európa, majd annak egyes nagyrégiói kerülnek 

terítékre. A téma tárgyalása során különös figyelmet kapnak az etnikai – civilizációs – vallási 

konfliktusok, feszültséggócok. A félév végén a politikai földrajz olyan alkalmazási 

lehetőségeiről esik szó, amelyekkel a mindennapi és a szakmai életükben találkozhatnak a 

hallgatók. 

Szakirodalom 
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Kötelező olvasmány: 

Bernek Ágnes (szerk.): A globális világ politikai földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002. 435 

p 

Mező Ferenc 2003: A politikai földrajz alapjai. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 390 p. 

Hajdú Zoltán 2001: A politikai földrajz alapjai. – In: Tóth J. (szerk.): Általános társadalomföldrajz II. 

Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 21-42. 

Huntington, S. P. 2008: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, 

Budapest, 652 p. 

Ajánlott szakirodalom: 

Hagett, Peter: Geográfia – a modern szintézis, Typotex 2006. 879 p 

Békési László 2004: A politika földrajza. Aula Kiadó, Budapest, 206 p. 

Fukuyama F. 1994: A történelem vége és az utolsó ember. Európa Könyvkiadó, Budapest, 600 p. 

Pap Norbert – Tóth József 2002: Európa politikai földrajza. Alexandra Kiadó, Pécs, 271 p. 

Pap Norbert – Tóth József (szerk.) 1999: Változó világ, átalakuló politikai földrajz. JPTE TTK Földrajzi Intézet, 

Pécs, 318 p. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek  

Tudás:  

- ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit társadalom-, valamint részben regionális 

földrajzi területen; 

-ismeri a természet- és társadalomföldrajz témakörébe tartozó adatgyűjtési, adatrögzítési, és 

adatfeldolgozási módszereket. 

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit; 

- ismeri a világ társadalmi fejlődésének legfontosabb trendjeit és az ezek következtében felmerülő 

lehetőségeket és problémákat; 

- ismeri a Európa etnikai megoszlásában megfigyelhető legfontosabb jellegzetességeket; 

- ismeri a politikai földrajz legfontosabb definícióit, jelenségeit és azok általa érzékelt megjelenését; 

- ismeri az állami terek és a helyi térségek legfontosabb életjelenségeit és az ott felmerülő problémákat. 

Képesség: 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a társadalomföldrajz fő szakterületein való alkalmazására; 

- képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseinek társadalom, valamint részben 

regionális földrajzi területen történő átlátására;   

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására; 

- képes a globális világban tapasztalható feszültségek (pl túlzott differenciák, etnikai- és erőforrás-

konfliktusok, szegmentálódó érdekek és globalizálódó szokások stb.) felismerésére; 

- képes a helyi és a globális szereplők között lezajló folyamatok átlátására és hazai, közép-európai 

térségben történő adaptálására. 

Attitűd: 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek minél 

alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik a társadalom különböző szempontok alapján történő tagozódása következtében fellépő 

feszültségek megértésére;  

- törekszik a társadalmi csoportok fejlődését befolyásoló földrajzi tényezők megismerésére; 

- törekszik a gazdasági termeléshez, fogyasztáshoz és a társadalmi (kulturális) élethez kapcsolódó 

problémák leírására és megmagyarázására. 

- A földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és 
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monotónia-tűréssel rendelkezik 

Autonómia és felelősség: 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival;  

- a politikai földrajzi témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi; 

- felelősséggel vizsgálja a társadalmi problémákat – akár globális keretekben is – és azokról véleményt 

alkot. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr Pásztor István egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Társadalomföldrajz II. 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) A politikai földrajz alapjai 2) Terület- és településfejlesztés alapjai 

3) Turizmus alapjai  4) EU ismeretek   5) EU szakpolitika 
 

A tantárgy neve: Terület- és településfejlesztés alapjai (TTGBE6508)   Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100% 

A tanóra típusa: előadás,   

                 óraszáma: 28 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: az elméleti tudás kiegészítése 

esettanulmányokkal, a hallgatók a kurzus során megkapják az egyes előadások diáit, és azok 

felhasználásával készülhetnek fel a vizsgára 

A számonkérés módja: kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: a hallgatóknak egy a kurzushoz kapcsolódó 

témában kell házi dolgozatot készíteni, amely részét képezi a számonkérésnek 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: Népesség és településföldrajz I. (TTGBE6504) 
 

Tantárgy-leírás:  

A terület- és településfejlesztés alapvető fogalmai. A regionális politika fejlődésének szakaszai, cél- és 

eszközrendszere. A közigazgatás és a területfejlesztés közötti kapcsolatrendszer. A terület- és 

településmarketing kérdésköre. Az Európai Unió érintett szakpolitikái. A versenyképesség jelentése és 

javításának lehetőségei. A területfejlesztés fizikai és humán infrastrukturális háttere. A határmentiség 

jelentése 

Szakirodalom  

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

Budapest – Pécs, ISBN-9789639950306 

Rechnitzer J. – Smahó M. (2011) Területi politika. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN-
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9789630590440 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 

- ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit társadalom-, valamint részben 

regionális földrajzi területen; 

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit; 

- ismeri a regionális fejlődés és fejlesztés, a településfejlesztés alapvető összefüggéseit és fogalmait; 

- ismeri az Európai Unió érintett szakpolitikáinak működési elveit, az adott területek legfontosabb 

intézményeit; 

- ismeri a terület- és településfejlesztés humán infrastruktúrával kapcsolatos összefüggéseit; 

- ismeri a közigazgatás és a területfejlesztés kapcsolatrendszerét, 

- ismeri a határmenti térségek terület- és településfejlesztésben betöltött szerepét 

b) képességei 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a társadalomföldrajz fő szakterületein való 

alkalmazására; 

- képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseinek társadalom, valamint részben 

regionális földrajzi területen történő átlátására;   

- képes a társadalomföldrajzzal kapcsolatos regionális földrajzi problémák megfogalmazására; 

- képes az egyes területi egységek elmaradottsága mögött álló okok feltárására; 

- képes a regionális politika keretében felhasználható eszközök használati körének 

meghatározására. 

c) attitűdje 

- törekszik a térségfejlesztéssel kapcsolatban álló földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek 

minél teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető regionális földrajzi 

jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására; 

- törekszik a térségi problémák megmagyarázására, javításuk lehetőségeinek felismerésére;  

- törekszik a regionális politika eszközrendszerébe tartozó beavatkozási lehetőségek felhasználási 

körének kategorizálására. 

d) autonómiája és felelőssége 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- a regionális problémákkal, az elmaradott térségekkel kapcsolatos szakirodalom feldolgozását 

megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi; 

- felelősséggel közelíti a fejletlen régiók problémakörét. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. habil. Kozma Gábor egyetemi docens, PhD 

 

 

Az ismeretkör:  Társadalomföldrajz II. 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Politikai földrajz alapjai 2) Terület és településföldrajz alapjai 

3) Turizmus alapjai   4) EU ismeretek     5) EU szakpolitika 
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A tantárgy neve: A turizmus alapjai (TTGBE6004) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: 100% elméleti 

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 28 az adott félévben  

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek:  
 

Tantárgy-leírás:  

A hallgatók áttekintik a turizmus tudományos és gyakorlati célú vizsgálatához felhasznált adatok 

forrásait és értékelési módjait, a turizmus történetét és a turisztikai kereslet és kínálat jövőbeni 

trendjeit. A tananyag része a turizmuspolitika is, amelynek keretében a hallgatók képet kapnak a hazai 

turizmusfejlesztési koncepciókról és programokról, valamint a turizmus rendszerét működtető-segítő 

legfontosabb hazai és nemzetközi szervezetekről is. 

Szakirodalom  

Martonné Erdős Katalin (2009): A turizmus alapjai, Debreceni Egyetemi Kiadó, 180. 

Michalkó Gábor (2004): A turizmuselmélet alapjai, Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár, 218. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek  

a, tudás:  

- ismeri a geográfia alapvető módszereit a természet- és társadalomföldrajz fő szakterületein 

- rendelkezik elméleti és gyakorlati természet- és társadalom-földrajzi alapismeretekkel. 

- ismeri a turisztikai vonzerők, termékek és desztinációk földrajzi alapjait, a turizmus hatását a 

          földrajzi tér egészére; 

- ismeri a turizmus legfontosabb definícióit; 

- ismeri a turisztikai kínálat alapját képező attrakciókat és a turisztikai infra- és szuprastruktúra 

         elemeit; 

- ismeri a turisztikai kereslet jellemzőit, a turisták csoportosításának lehetőségét; 

- ismeri a magyar állam aktuális turizmuspolitikai irányítását. 

b, képesség: 

- képes a földrajz szakterületén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására 

         alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is. 

- képes egy adott terület turisztikai szempontú értékelésére, a térségi turizmusfejlesztés 

          irányainak meghatározására; 

- képes a termék és desztináció menedzsmentre; 

- képes az egyes turisztikai vonzerők és termékek több szempontú csoportosítására; 

- képes a turizmus számára problémát jelentő hatások felismerésére, megfogalmazására; 

- képes az idegenforgalmi problémák részletes elemzésére, megoldási javaslattevésre. 

- képes a földrajzi eredmények diagramokon, táblázatokban történő megjelenítésére, 

         térképezésére. 

c, attitűd: 

- törekszik a turisztikai elméletek, paradigmák és elvek minél teljesebb megismerésére; 

- törekszik a turizmus fejlődését befolyásoló tényezők megismerésére; 

- törekszik a nyitott szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre; 

- képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására; 

- törekszik arra, hogy feladatainak megoldása a munkatársak és a turisztikai szakma 

          képviselőinek véleményének megismerésével, lehetőség szerint együttműködésben történjen. 

d, autonómia és felelősség: 

-     felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 
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-     feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

-     tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 

       korlátaival; 

-     elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal; 

-     felelőséggel vizsgálja a turisztikai folyamatokat és azokról véleményt alkot. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Radics Zsolt, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Vasvári Mária, egyetemi tanársegéd, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör:  Regionális természeti földrajz 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1)Magyarország földtana és természeti földrajza 

                  2) Magyarország földtana és természeti földrajza gyak. 

3) Európa természeti földrajza  4) A világ természetföldrajza  
 

A tantárgy neve: Magyarország földtana és természeti földrajza 

(TTGBE6005) 
Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: 100 % elméleti 

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 42 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: Általános természetföldrajz II. (TTGBE7009), Biogeográfia (TTGBE7011) 
 

Tantárgy-leírás:  

A tananyag elsajátítása (az előadások meghallgatása) során a hallgatók megismerik Magyarország 

természetföldrajzi, tájföldrajzi elemeinek jellemzőit (kialakulás és földtani alapok, morfológiai 

viszonyok, éghajlati adottságok, vízrajzi és talajtani jellemzők, vegetáció, tájhasználat), 

megértik a közöttük fennálló összefüggéseket, be tudják azonosítani a jelenleg is zajló 

folyamatokat. 

Szakirodalom  

Magyarország tájföldrajza (2001): Martonné dr. E. K.: Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 245 p. 

VAGY 

Magyarország természetföldrajza (2011): Mezősi Gábor. Akadémiai Kiadó, Budapest 

ÉS 

Konrád Gyula – Budai Tamás (2011): Magyarország földtana – Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 107 p. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 

- ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, valamint részben 

regionális földrajzi területen;  
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- rendelkezik elméleti és gyakorlati természetföldrajzi alapismeretekkel;  

- ismeri a földrajzi szakterülettel kapcsolatos természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és 

élettelen rendszerek alapvető működési elveit;  

- ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit, és az azokból levonható 

következtetések Kárpát-medencére, Magyarországra vonatkozó korlátait;  

- ismeri a természeti és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén folyamatok törvényszerűségeit, 

hazai trendjeit. 

b) képességei 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a természetföldrajz fő szakterületein való alkalmazására;  

- képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, valamint részben 

regionális földrajzi területen meglévő összefüggések átlátására;  

- képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételeinek és az azokból levonható 

következtetések pontos megadásával;  

- képes a természeti és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén folyamatokkal kapcsolatos 

törvényszerűségek felismerésére, alkalmazására;  

- képes alapvető természet- és társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és társtudományok 

térreleváns eredményeinek értelmezésére;  

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására. 
 

Tantárgy felelőse: Benkhard Borbála Rita, egyetemi tanársegéd 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. McIntosh Richard William, egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Regionális természeti földrajz 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Magyarország földtana és természeti földrajza 

                  2) Magyarország földtana és természeti földrajza gyakorlat 

3) Európa természeti földrajza  4) A világ természeti földrajza 
 

A tantárgy neve: Magyarország földtana és természeti földrajza 

(TGBG6006) 
Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100 % 

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 14 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: esettanulmány, prezentáció, házidolgozat, 

vaktérkép 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: Általános természetföldrajz II. (TTGBE7009), Biogeográfia (TTGBE7011) 
 

Tantárgy-leírás:  

Megismerve Magyarország természetföldrajzi, tájföldrajzi elemeinek jellemzőit, megértve a 

közöttük fennálló összefüggéseket, a Hallgatók bemutatnak egy-egy hazai tájat, az ott zajló 

folyamatokat, tájhasználati problémákat 
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Szakirodalom  

Magyarország tájföldrajza (2001): Martonné dr. E. K. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 245 p. 

Magyarország természetföldrajza (2011): Mezősi Gábor. Akadémiai Kiadó, Budapest 

ÉS 

A választott témától függően a Földrajz Könyvtár állománya, valamint az online is elérhető szakmai 

folyóiratok, publikációk. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 

- ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, valamint részben 

regionális földrajzi területen;  

- ismeri a földrajzi szakterülettel kapcsolatos természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és 

élettelen rendszerek alapvető működési elveit;  

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit; 

- ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit, és az azokból levonható 

következtetések Kárpát-medencére, Magyarországra vonatkozó korlátait;  

 ismeri a természeti és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén folyamatok törvényszerűségeit, 

hazai trendjeit 

b) -.képességei 

- képes a földrajzi térben lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok leírására, megértésére, az 

azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges 

módszerek és szakirodalom használatára;  

- képes a rutin szakmai problémákat felismerni, azok elméleti és gyakorlati megoldásához az elérhető 

könyvtári és elektronikus szakirodalmat feldolgozni, azt ott elérhető módszereket alkalmazni;  

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására; 

- képes a napi események földrajzi hátterének, következményeinek meglátására; 

- képes az önálló adatgyűjtés eredményeinek összegzésére, előadására, illusztrálására, 

gondolatmenetének következetes bemutatására. 
 

Tantárgy felelőse: Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála Rita egyetemi tanársegéd 

 

 

 

Ismeretkörök/tantárgyi programok, tantárgyleírások  

Az ismeretkör:Regionális társadalomföldrajz  

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Magyarország társadalomföldrajza 2) Európa társadalomföldrajza 

3) A világ társadalomföldrajza 

A tantárgy neve: Magyarország társadalomföldrajza (TTGBE6509) Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: 80% elmélet, 20% gyakorlat 

A tanóra típusa: előadás és gyakorlat,  

                óraszáma: 42 és 14 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: előzetesen meghatározott 

szempontrendszer alapján kiadott cikkek / tanulmányok / filmanyagok feldolgozása házi feladatok 

keretében, majd interaktív átbeszélése a gyakorlati foglalkozásokon. 

A számonkérés módja: szóbeli kollokvium, melynek feltétele a gyakorlati aláírás.  

A gyakorlati aláírás megszerzése érdekében a foglalkozások látogatása, a házi feladatok rendszeres 

elkészítése és a két zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése szükséges.  
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A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: Az általános gazdaságföldrajz alapjai I-II.  (TTGBE6506) 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók általános társadalom- és gazdaságföldrajzi ismereteire építve, 

változatos módszertani eszköztárral, átfogó ismereteket nyújtson Magyarország társadalom- és 

gazdaságföldrajzi viszonyairól, a feltárt fejlődési tendenciák hátteréről. Időben és térben szélesebb 

kontextusba helyezi a téma tárgyalását, amennyiben az elmúlt évszázadok időbeli és a Kárpát-medence 

földrajzi keretein belül vizsgálódik. A korszerű ismeretek közvetítésén túl, igyekszik rámutatni az 

aktuális társadalmi és gazdasági trendekből fakadó gyakorlati problémákra is. 

A kurzus tartalma, témakörei: Kárpát-medence népességföldrajza, etnikai és vallási viszonyai. 

Demográfiai átmenet(ek), nemzetközi és belföldi migráció a modern Magyarországon. Kárpát-

medence településföldrajza, a településhálózat fejlődését meghatározó helyi és helyzeti energiák. A 

budapesti agglomeráció. Urbanizáció, városhálózat, falvak és tanyák a modern Magyarországon. 

Gazdasági modernizációs kísérletek, a félperifériás fejlődés jellemzői. A mezőgazdaság és az 

energiagazdaság földrajza. Iparosodás, deindusztrializáció és újraiparosodás. Szolgáltatások földrajza, 

turizmus, kreatív gazdaság. A közlekedési és kommunikációs szektor földrajza. Térbeli társadalmi-

gazdasági egyenlőtlenségek a modern Magyarországon. 

Szakirodalom  

Dövényi Z. (szerk.) 2016: A Kárpát-medence földrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1351 p. ISBN: 

978-963-05-9281-9 

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

Budapest. 633 p. ISBN: 963 463 588 1 978 963 463 611 X 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek  

k) tudása 
a. Ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit társadalom- és regionális földrajzi területen. 

b. Ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit, és az azokból levonható 

következtetések korlátait. 

c. Ismeri a Kárpát-medence hosszabb távú népesedési trendjeit, Magyarország demográfiai és migrációs 

helyzetét. 

d. Ismeri a Kárpát-medence településfejlődésének, továbbá a mai Magyarország településhálózatának főbb 

jellemzőit.  

e. Ismeri a gazdasági modernizáció ágazati és területi súlypontjait a különböző történeti korszakok 

Magyarországán. 

f. Ismeri a fontosabb gazdasági ágak hosszabb távú fejlődési tendenciáit és térbeliségét Magyarországon. 

l) képességei 
- Képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit társadalom- és regionális földrajzi területen 

átlátni. 

- Képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételei és a levonható következtetések 

megadásával. 

- Képes a Magyarország demográfiai és migrációs helyzetéből fakadó társadalmi-gazdasági problémák 

felismerésére. 

- Képes a napjaink hazai gazdasági modernizációs kísérletében rejlő perspektivikus elemek és problémák 

meglátására.  

- Képes a magyarországi társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségekből eredő feszültségek és problémák 

felismerésére. 

- Képes szűkebb lakóhelyének hazai térbeli társadalmi-gazdasági folyamatokban történő elhelyezésére. 

c) attitűdje 
- Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

- A megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek minél 

alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. 

- Törekszik a Magyarország történelméből, Kárpát-medencei fekvéséből és mai Európai Unión belüli 

helyzetéből fakadó aktuális társadalmi és gazdasági fejlődési trendek és kihívások – felkínált módszerekkel 

történő – megismerésére. 

- Törekszik arra, hogy a Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajzáról szerzett általános ismereteket a 
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saját specializációs területének megfelelő problémák beazonosítása és kezelése során integrálja. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal. 

- A Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajzához kapcsolódó szakirodalom tantárgyi tematika részét 

képező elemeit, továbbá a rendelkezésre bocsátott segédanyagokat megadott szempontrendszer alapján 

önállóan feldolgozza. 

- Véleményt alkot Magyarország demográfiai és migrációs helyzetével, településhálózat-fejlesztésével, 

gazdasági modernizációjával, illetve térbeli társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeivel kapcsolatos 

kérdésekben. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Molnár Ernő egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Regionális természeti földrajz 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Magyarország földtana és természeti földrajza  

                  2) Magyarország földtana és természeti földrajza gyakorlat 

3) Európa természeti földrajza  4) A világ természeti földrajza 
 

A tantárgy neve: Európa természeti földrajza (TTGBE6007) Kreditértéke:3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100%   

A tanóra típusa: előadás   

                óraszáma: 28 óra az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

 
 

Tantárgy-leírás:  

Európa helyzete, tagoltsága, általános földtani fejlődéstörténete és fizikai földrajzi 

tájtényezőinek rendszeres ismertetése után nagyrégiók komplex bemutatása képezi a 

féléves tananyagot. Többnyire Skandinávia, a Brit-szigetek, Hollandia, Franciaország, az 

Alpok és a Kárpátok, valamint az Ibériai-és az Appennini-félsziget részletesebb 

bemutatására van lehetőség. A tájvázlatok során hangsúlyosan szerepel az 

éghajlatváltozás várható következményei a tájhasználatra és a környezetvédelmi 

problémákra. 

Szakirodalom  

Gábris Gyula 2007: Európa regionális földrajza I. – Természetföldrajz. ELTE Eötvös Kiadó 

Nagle, G., Spencer,K. 1999: Az Európai Unió földrajza. Holnap Kiadó 

Frisnyák S. (szerk.) 1996: A Kárpát-medence földrajza. Nyíregyháza 

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  
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- ismeri Európa helyét, topográfiáját, egyediségét a többi kontinens között 

- ismeri a kontinens földrajzi adottságainak összekapcsoltságát, a tényezők egymásra épülését 

- ismeri az európai tájak főbb használati típusait, környezetvédelmi problémáit  

- ismeri az európai tájak klímaérzékenységének főbb vonásait 

- ismeri az antropogén környezethasználat veszélyeit a tájműködésre nézve 

- ismeri a természeti és az ezzel összefüggésben lévő antropogén folyamatok törvényszerűségeit, ennek 

megjelenését a regionális földrajzi egységek tekintetében  

- ismeri a földrajzi szakterülettel kapcsolatos természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és 

élettelen rendszerek alapvető működési elveit. 

Képesség: 

- képes átlátni a regionális rendszerek kontinentális léptékű működését 

- képes megállapítani az európai tájak tájszerkezetének különböző típusait és ezek klímafüggőségét, a 

természeti és a társadalmi hatások szinergikus jellegének felismerésére, magyarázatása 

- képes megalapozott képet alkotni az európai tájak ökológiai működő képességéről, 

veszélyeztetettségéről 

- képes differenciált képet adni a lokális és regionális tájföldrajzi adottságok közötti különbségekről   

- képes összekapcsolni a fizikai földrajzi és a tájökológiai jellemzőket 

- képes alapvető természet- és társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és társtudományok 

térreleváns eredményeinek értelmezésére 

Attitűd: 

- törekszik a kontinens áttekintő, regionális és lokális természeti földrajzi adatainak csoportosítására 

- törekszik a rendszerelméleti ismeretek tájföldrajzi megjelenítésére 

- törekszik felismerni a tájak működésének és arculatának, karakterének összefüggéseit, képes ennek 

térinformatikai módszereinek alkalmazására  

- törekszik megérteni a tájhasználati konfliktusok természetföldrajzi alapjait  

- törekszik megmagyarázni a tájműködési problémák megoldásának előnyeit, nehézségeit 

- együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást részesíti 

előnyben. 

- nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy feladatainak 

megoldása a munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint együttműködésben 

történjen. 

Autonómia és felelősség: 

- alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi és releváns környezettudományi szakmai kérdésekben 

önállóan, források felhasználásával hoz döntéseket 

- felelősséggel vizsgálja az európai tájak működésnek érzékeny egyensúlyát 

- együttműködik a többi tájkutató szakértővel a tájhasználati konfliktusok kezelésében 

- felelősséggel vállalja a tájökológia földtudományi háttérismereteinek képviseletét, elvégzett szakmai 

munkájának vitában történú megvédését 

- felelősséggel vállalja a természetföldrajzi adatok felhasználását a tájműködés javítása érdekében 

- önálló szakmai fellépését releváns szakirodalmi tájékozottsággal teszi hitelessé, képviseli a 

földtudomány álláspontját       

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Csorba Péter egyetemi tanár, DSc 
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Az ismeretkör: Regionális társadalomföldrajz 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Magyarország társadalomföldrajza 2) Európa társadalomföldrajza 

3)A világ társadalomföldrajza 
 

A tantárgy neve: Európa társadalomföldrajza (TTGBE6510) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti, 100% 

A tanóra típusa: előadás,   

                 óraszáma: 28 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: az elméleti tudás kiegészítése 

esettanulmányokkal, a hallgatók a kurzus során megkapják az egyes előadások diáit, és azok 

felhasználásával készülhetnek fel a vizsgára. 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: Általános gazdaságföldrajz alapjai (TTGBE6506) 
 

Tantárgy-leírás:  

Bevezető gondolatok Európáról. Európa népességfejlődése. Európa népességének területi, korok és 

nemek szerinti megoszlása. Európa és a migráció. Európa népességének nyelvi és vallási 

jellegzetességei. Európa városfejlődése. A Közép-kelet-európai urbanizáció. Az európai városok belső 

szerkezete. Az európai mezőgazdaság legfontosabb jellemvonásai. Az ipar szerepe és ágazatai az 

európai gazdaságban. Európa közlekedése. A szolgáltató szektor Európában. Európa térszerkezeti 

térképe 

Szakirodalom  

Kiss, É. (2005) Az Európai Unió a XXI. század elején. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN- 

9789630582797 

Probáld F. – Szabó P. (szerk) (2012) Európa regionális földrajza 2, Társadalomföldrajz. ELTE Eötvös 

Kiadó, Budapest, ISBN- 9789634633198 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 

- ismeri az általános földrajzi diszciplínák összefüggéseit természet-, társadalom-, valamint 

regionális földrajzi területen; 

- ismeri a földrajzi szakterülettel kapcsolatos természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek 

alapvető működési elveit; 

- ismeri Európa népességfejlődésének történetét és a napjainkban tapasztalható demográfiai 

problémákat; 

- ismeri Európa népességének nyelvi és vallási térképét és az ehhez kapcsolódó feszültségeket; 

- ismeri Európa városai fejlődésének legfontosabb periódusait, jelenlegi városi problémáit; 

- ismeri a Közép-kelet-európai urbanizáció jellegzetes vonásait; 

- ismeri Európa gazdaságának a világgazdaságban betöltött szerepét és az egyes ágazatok 

fontosságát a kontinens különböző országaiban; 

- ismeri Európa térszerkezetének sajátosságait 
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b) képességei 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a társadalomföldrajz fő szakterületein való 

alkalmazására; 

- képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseinek társadalom, valamint részben 

regionális földrajzi területen történő átlátására;   

- képes a regionális földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására;  

- képes az Európa népességével kapcsolatos folyamatok és problémák felismerésére; 

- képes a kontinens településein lezajló folyamatok megértésére és az egyes országok közötti 

különbségek okainak feltárására; 

- képes az európai gazdaság egyes ágazatinak jellemzésére, a területi különbségek hátterében álló 

tényezők felismerésére; 

- képes Európa egyes régiói közötti fejlettségbeli különbségek feltárására 

c) attitűdje 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére;  

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik az Európában megfigyelhető földrajzi 

jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik az Európa népességfejlődésének megismerése során elsajátított tudás bővítésére; 

- törekszik az európai városokban végbemenő folyamatok magyarországi adaptálására; 

- törekszik a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos európai tapasztalatok magyarországi 

átvételének elősegítésére 

d) autonómiája és felelőssége 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- tisztában van a tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival; 

- felelősséggel és hozzáértéssel közelít a kontinensen jelentkező demográfiai kérdésekhez; 

- felelősséggel közelíti meg a kontinensen az energiatermeléssel kapcsolatos problémákat; 

- az Európa társadalomföldrajzával kapcsolatos szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás 

mellett önállóan végzi. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. habil. Kozma Gábor egyetemi docens, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör:  Regionális természeti földrajz 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Magyarország földtana és természeti földrajza  

                     2)  Magyarország földtana és természeti földrajza gyak. 

  3) Európa természeti földrajza 

  4) A világ természeti földrajza 
 

A tantárgy neve: A világ természetföldrajza (TTGBE6008) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: 100% elmélet 

A tanóra típusa: előadás,   



  
 

73  

                 óraszáma: 28 óra az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előtanulmányi feltételek: Általános természetföldrajz III. (TTGBG7010) 
 

Tantárgy-leírás 

A kurzus tartalma, témakörei: Az Európán kívüli kontinensek földtörténeti áttekintése. Az óidei 

hegységképződési fázisok. A kontinensek közép és újidei fejlődésének csomópontjai, jellegzetes 

képződményei. A kontinensek nagyszerkezeti egységei, vertikális tagoltsága. A Föld éghajlatát 

kialakító tényezők áttekintése. Az egyes meteorológiai elemek alakulása a Földön. Eurázsia, É- és 

Dél-Amerika, Afrika, Ausztrália és az Antarktisz éghajlatát meghatározó tényezők és az egyes 

meteorológiai elemek alakulása és sajátosságai. Ázsia vízrajzának áttekintése. Ausztrália vízrajza. 

Afrika vízrajzának áttekintése. Észak-Amerika vízrajza. Közép- és Dél-Amerika vízrajza. A trópusi 

övezet talajtani jellemzése. A mérsékelt övezet talajainak átfogó jellemzése. A hideg övezet 

talajainak átfogó jellemzése. 

Szakirodalom  

Kötelező szakirodalom: 

Probáld F. 1996. Afrika és a Közel-Kelet földrajza. ELTE, Eötvös Kiadó 

Probáld F.- Horváth G. 1998: Ázsia, Ausztrália és Óceánia földrajza. ELTE, Eötvös Kiadó 

Ajánlott szakirodalom: 

Gábris Gy. (szerk.) 1999: Tengerentúli világrészek – Regionális természetföldrajzi atlasz. ELTE 

Eötvös Kiadó, Budapest. 

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

m) tudása: 

- ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, társadalom-, 

valamint részben regionális földrajzi területen;  

- képes a természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek 

szakterületéhez tartozó alapvető gyakorlati problémáinak értelmezésére, megoldására. 

- ismeri az Európán kívüli kontinensek fejlődéstörténetének főbb lépéseit, domborzati 

adottságait, nagyszerkezeti egységeit; 

- ismeri az Európán kívüli kontinensek éghajlati adottságait;   

- ismeri az éghajlatváltozás várható  hatásait a kontinensek klímájában; 

- ismeri az Európán kívüli kontinensek fontosabb vízfolyásait, állóvizeit, ezek gazdasági 

jelentőségét, illetve a vizekkel kapcsolatos környezeti problémákat; 

- ismeri a forró-, a mérsékelt- és a hideg övezet legfontosabb talajtípusait; 

 

n) képességei: 

- képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, társadalom-, 

valamint részben regionális földrajzi területen meglévő összefüggések átlátására; 

- képes átlátni az Európán kívüli kontinensek fejlődéstörténetének főbb lépéseit, illetve a 

kontinensek nagyszerkezeti egységei és domborzati adottságai közötti összefüggéseket; 

- képes átlátni az éghajlatot kialakító tényezők és az egyes kontinensek jellemző éghajlati 

területei közötti kapcsolatrendszert;    

- képes átlátni a klímaváltozás hátterében húzódó okokat és a várható következményeket; 

- képes a kontinensek vízrajzi és talajtani adottságainak értékelésére, tisztában van az álló és 

folyóvizeket, valamint a talajokat fenyegető antropogén hatásokkal;  

- képes a kontinensek természetföldrajzával kapcsolatos szakirodalom feldolgozására; 

- képes alapvető természet- és társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és 

társtudományok térreleváns eredményeinek értelmezésére; 
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o) attitűdje: 

- törekszik az Európán kívüli kontinensek fejlődéstörténetének minél alaposabb megismerésére; 

- törekszik az Európán kívüli kontinensek nagyszerkezeti egységei és domborzati adottságai 

közötti összefüggések megértésére; 

- törekszik arra, hogy megértse az éghajlatot kialakító tényezők és az egyes kontinensek 

jellemző éghajlati területei közötti összefüggéseket; 

- érzékeny a klímaváltozás várható következményeivel kapcsolatos problémákra; 

- törekszik arra, hogy a kontinensek természeti földrajzával kapcsolatos tudását folyamatosan 

továbbfejlessze; 

- nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy feladatainak 

megoldása a munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint 

együttműködésben történjen; 

- a földrajzi adatgyűjtéshez megfelelő kitartással és monotónia-tűréssel rendelkezik; 

 

p) Autonómia és felelősség: 

- nyitott a természetföldrajz terén tevékenykedő szakemberekkel való együttműködésre; 

- felelősséggel vizsgálja a klímaváltozással, a folyó- és állóvizekkel, valamint a talajokkal 

kapcsolatos problémákat és azokról véleményt alkot; 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- tisztában van azzal, hogy a természetföldrajzi adottságok milyen szerepet játszanak egy-egy 

ország gazdasági életében; 

- a természetföldrajzi témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett 

önállóan végzi 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Csorba Péter egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Dr. Szabó György Emőd tszv. egyetemi docens, PhD, Dr. 

Tóth Tamás egyetem adjunktus, PhD 

 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Regionális társadalomföldrajz 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Magyarország társadalomföldrajza  2) Európa társadalomföldrajza 

3) A világ társadalomföldrajza 
 

A tantárgy neve: A világ társadalomföldrajza (TTGBE6511) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100%  

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők:  

előadás, konzultáció, az órákon használt ábraanyag, valamint kiegészítő információk hallgatók 

rendelkezésére bocsátása, aktualizált nemzetközi statisztikai mutatók közreadása, topográfiai névanyag 

vaktérkép segítségével történő számonkérése 

A számonkérés módja: kollokvium (szóbeli) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: A hallgatók értékelése 90%-ban a szóbeli 
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kollokvium, valamint 10%-ban a vizsga előtti, sikeresen megírandó, topográfiai számonkérést 

tartalmazó vaktérképből és az órák során elhangzottakat számon kérő feleletválasztós tesztből álló 

beugró alkotja. 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előtanulmányi feltételek: Az általános gazdaságföldrajz alapjai (TTGBE6506) 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a világ országainak, országcsoportjainak 

demográfiai folyamatairól, etnikai-vallási viszonyairól, természeti erőforrásaikról, globális gazdasági 

jelentőségükről, geopolitikai helyzetükről, külön figyelmet szentelve a térségspecifikus problémákra, 

amelyeken keresztül a világban zajló folyamatok és összefüggések könnyebben megérthetőek. 

Szakirodalom  

Horváth Gergely - Probáld Ferenc - Szabó Pál (szerk.) 2008: Ázsia regionális földrajza. – ELTE Eötvös 

Kiadó, Budapest, 618 p. (ISBN 978-963-28-4021-5) 

Probáld Ferenc (szerk.) 2002: Afrika és a Közel-Kelet földrajza. – ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 395 

p. (ISBN 963-463-588-1) 

Probáld Ferenc (szerk.) 2004: Amerika regionális földrajza. – Trefort Kiadó, Budapest, 360 p. (ISBN 

963-446297-9) 

Rudl József 2010: A Szovjetunió utódállamainak földrajza. – Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 

360 p. (ISBN 963-9123-25-0) 

Tóth József (szerk.) 2010: Világföldrajz. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 1488 p. (ISBN 978-963-05-

8948-2) 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

q) tudása 

- ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, társadalom-, 

valamint részben regionális földrajzi területen; 

- ismeri a világ országainak jellemző demográfiai folyamatait, azok térbeli különbségeit és főbb 

okait; 

- ismeri a világ országainak eltérő gazdasági fejlettségét, valamint annak hátterét; 

- ismeri a világgazdaság jellemvonásait, a nemzetközi kereskedelem térségspecifikus 

összetevőit; 

- ismeri a globális jelentőségű társadalmi-gazdasági és környezeti konfliktusokat; 

- ismeri a világ országait, fontosabb térségeit és városait. 

r) képességei 

- képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, társadalom-, 

valamint részben regionális földrajzi területen meglévő összefüggések átlátására; 

- képes meglátni a globális folyamatok eltérő regionális következményeit; 

- képes összefoglalni a fontosabb társadalmi-gazdasági és környezeti kihívásokat 

országcsoportok szintjén;  

- képes jellemezni Magyarország helyzetét a világ országainak összehasonlításában; 

- képes a világ országait, fontosabb térségeit és városait térképen megjelölni 

s) attitűdje 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek 

minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik a társadalmi-gazdasági különbségek mögött húzódó regionális sajátságok 

megértésére; 

- törekszik a globális gazdasági folyamatok okainak és hatásainak megismerésére; 

- törekszik a globális és térségi konfliktusok komplex megközelítésére;  

- törekszik a világ kulturális sokszínűségének megértésére és elfogadására. 

t) autonómiája és felelőssége 
- alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi és releváns környezettudományi szakmai 

kérdésekben önállóan, források felhasználásával hoz döntéseket; 
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- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét a Föld országainak társadalmi-gazdasági 

kérdéseivel kapcsolatban;  

- önállóan képes rámutatni a globális társadalmi-gazdasági kihívásokra; 

- felelősen képes végiggondolni a regionális különbségek komplex okait és következményeit; 

- felelősen képes véleményt alkotni a világ országainak, országcsoportjainak társadalmi-

gazdasági helyzetéről; 

- tisztában van hazánk társadalmi-gazdasági helyzetével nemzetközi kitekintésben, képes ennek 

fényében reális helyzetelemzést adni az érintett kérdéskörökben. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Pénzes János egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Terepgyakorlat I. Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy jellege: 100% gyakorlati 

A tanóra típusa: gyakorlat és  

                            óraszáma: 5 nap az adott félévben, 

A számonkérés: gyakorlati jegy 

 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

 
 

Tantárgy-leírás: 

A kurzus célja, hogy hogy a hallgatók a társadalom- és természetföldrajzi kollégiumok alatt 

elsajátított jelenségeket, folyamatokat, problémákat magyarországi tájak példáján felismerjék 

és elsajátítsák. 

 

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tanulás eredmények, kompetenciák: 

 

Tudás:  

- ismeri a hazánkban végbemenő alapvető társadalmi – és természetföldrajzi jelensége-

ket és folyamatokat;  

- ismeri ezek magyarországi megjelenési formáit; 

 

Képesség: 

 

- képes arra, hogy a felszínt alakító komplex folyamatokat, a felszínen lejátszódó jelen-

ségeket és a földi rendszereket megbízhatóan értékelje; 

- képes arra, hogy a társadalom térbeli megjelenési formáit felismerje, az azokhoz kap-

csolódó folyamatokat megbízhatóan értékelje. 

- képes arra, hogy a társadalmi – és természetföldrajzi jelenségeket, azok megjelenési 

formáit komplexen kezelje. 

 

Attitűd: 
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- megszerzett ismeretei alkalmazásával törekszik a domborzatot alakító folyamatok, je-

lenségek és az azok által kialakított formák minél alaposabb megismerésére; 

- a megszerzett ismeretei alkalmazásával törekszik a társadalom térbeli rendjének és az 

azt létrehozó folyamatok minél alaposabb megismerésére. 

- törekszik a megszerzett ismeretanyag és tapasztalatok továbbadására. 

 

Autonómia és felelősség: 

 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 

korlátaival; 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Négyesi Gábor egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktatók: 

Dr. Radics Zsolt egyetemi adjunktus, PhD 

Dr. Molnár Ernő egyetemi adjunktus, PhD 

Dr. Balázs Boglárka egyetemi tanársegéd, PhD 

 

 

 

 

Tantárgy neve: Terepgyakorlat II. Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy: gyakorlat 100% 

A tanóra típusa: gyakorlat  

                             óraszáma: 4 nap az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők11: a foglalkozás keretében a 

hallgatók egyénileg vagy csoportosan, kísérő oktató(k) felügyelete mellett sajátítják el a különböző 

terepi információgyűjtést és -feldolgozást szolgáló eszközök és módszerek használatát. 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy, a teljesítés feltétele a foglalkozáson való részvétel, továbbá a 

terepi munkáról készült jegyzőkönyv és / vagy a terepgyakorlat időtartama alatt elvégzett vizsgálatok 

alapján készített dolgozat leadása, illetve elfogadása 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus célja, hogy a hallgatók a választott specializációjuknak megfelelő gyakorlati 

tapasztalatokhoz jussanak terepi környezetben. A terepgyakorlaton a geoinformatikusok, táj- és 

környezetföldrajzosok, terület- és településfejlesztők, illetve turizmus specializációs hallgatók 

megismerkednek a terepi információgyűjtés és -feldolgozás szakterületük szempontjából releváns 

módszereivel. Fontos cél, hogy az elvégzendő vizsgálatok akár tágabb kutatási keretekbe 

ágyazódva, szakmai szempontból is értékelhető eredményeket produkáljanak. 

A kurzus tartalma, témakörei: Specializációtól függő tematika. A geoinformatikus, illetve táj- és 

környezetföldrajzi specializációt végző hallgatók jellemzően terepi méréseket, mintavételeket 

végeznek, a felvett adatokat és begyűjtött anyagokat részben önállóan dolgozzák fel. A terület- és 

                                                             
11 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
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településfejlesztő, valamint turizmus specializációt végző hallgatók társadalomföldrajzi-

területfejlesztési adatbázisokat használnak, terepi kutatás keretében kérdőíveznek és / vagy 

interjúkat készítenek, az összegyűjtött információkat részben önállóan dolgozzák fel. 

 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 

7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

tudása 
- Rendelkezik elméleti és gyakorlati természet- és társadalom-földrajzi alapismeretekkel. 

- Ismeri a geográfia alapvető módszereit a természet- és társadalomföldrajz fő szakterületein. 

- Ismeri a természetföldrajzi terepi és laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére alkalmas alapvető 

módszereket.  

- Ismeri a természet- és társadalomföldrajz témakörébe tartozó adatgyűjtési, adatrögzítési, adatfeldolgozási 

módszereket. 

képességei 
- Képes a geográfia alapvető módszereinek a természet- és társadalomföldrajz fő szakterületein való 

alkalmazására. 

- Képes a természetföldrajzi módszerek ismeretben terepi és laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére. 

- Képes a földrajzi térben lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok leírására, megértésére, az azokkal 

kapcsolatos adatgyűjtésre, adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges módszerek és 

szakirodalom használatára. 

- Képes a laboratóriumi, terepi szakeszközök használatára, a társadalomföldrajzi adatok adatbázisba 

rendezésére. 

    attitűdje 
- Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására.  

- A földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez van kitartása és monotónia-

tűrése. 

- Földrajzi terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el, elkötelezett a fenntartható 

fejlődés iránt.  

- Együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást részesíti 

előnyben. 

   autonómiája és felelőssége 
- Elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal.  

- Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, terepi berendezéseket, 

eszközöket.  

- Tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival.  

- A geográfiai elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Molnár Ernő egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktatók: 

Dr. Balázs Boglárka egyetemi tanársegéd, PhD (geoinformatika) 

Dr. Szabó Gergely egyetemi adjunktus, PhD (geoinformatika) 

Dr. Novák Tibor egyetemi docens, PhD habil. (táj- és környezetföldrajz) 

Dr. Szabó György egyetemi docens, PhD habil. (táj- és környezetföldrajz) 

Halasi-Kovács Benkhard Borbála Rita egyetemi tanársegéd (turizmus) 

Dr. Vasvári Mária egyetemi tanársegéd, PhD (turizmus) 

Dr. Radics Zsolt egyetemi adjunktus, PhD (terület- és településfejlesztő) 

 

 

 

A tantárgy neve: TTGBG7503 Szakdolgozat I. Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 
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A tantárgy 100% elméleti  

A tanóra típusa: konzultáció  

                           óraszáma: - 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: rendszeres konzultáció a 

témavezetővel, a témában korábban megszületett tudományos munkák elolvasása és kijegyzetelése, a 

korábban tanult elemzési módszerek alkalmazása 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: a hallgató gyakorlati jegyét a félév során 

tanúsított szorgalma határozza meg 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 
 

Tantárgy-leírás:  

A szakdolgozat témájának kiválasztása. A témakör elméleti áttekintése. A szakdolgozattal kapcsolatos 

adatgyűjtés és az összegyűjtött adatok feldolgozásának elkezdése 

 

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 

- ismeri az alapvető földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit, 

- ismeri a geográfia alapvető módszereit a természet- és társadalomföldrajz fő szakterületein, 

- ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit és az azokból levonható 

következtetések korlátait, 

- ismeri a természet- és társadalomföldrajz témakörébe tartozó adatgyűjtési és adatrögzítési 

módszereket, 

- ismeri az összegyűjtött szakirodalom feldolgozásának módszereit 

b) képességei 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a természet- és társadalomföldrajz fő szakterületein való 

alkalmazására,  

- képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételeinek és az azokból levonható 

következtetések pontos megadásával, 

- képes a földrajzi térben lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok leírására és megértésére, 

- képes alapvető természet- és társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és társtudományok 

térreleváns eredményeinek értelmezésére, 

- képes a földrajzi problémák felismerésére és megfogalmazására 

c) attitűdje 

- törekszik a földrajzi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére, 

- képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására, 

- a földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és 

monotónia-tűréssel rendelkezik, 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél 

alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. 

d) autonómiája és felelőssége 

- elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal, 
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- önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, terepi berendezéseket, 

eszközöket, 

         - tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. habil. Kozma Gábor, egyetemi docens, PhD 

 

 

 

Tantárgy neve: Szakdolgozat II. (TTGBG7504)  Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy 100%-ban gyakorlati jellegű 

A tanóra típusa: konzultáció  

                              óraszáma: - 

 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 
 

Tantárgy-leírás:  

A cél az, hogy a hallgatók ráhangolódjanak az önálló munkára, reálisan tudják értékelni a 

szakirodalmat és saját ötleteiket. 

Ajánlott irodalom  

Umberto Eco (1987) Hogyan írjunk szakdolgozatot. Széchenyi Nyomda Kft., Győr 130 p. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri az alapvető földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit; 

- ismeri a geográfia alapvető módszereit a természet- és társadalomföldrajz fő szakterületein, 

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit;  

- ismeri a táj- és környezetelemzés, illetve értékelés elveit, szabályait, fontosabb módszereit; 

- ismeri a természet- és társadalomföldrajz témakörébe tartozó adatgyűjtési és adatrögzítési módszereket; 

- ismeri az összegyűjtött szakirodalom feldolgozásának módszereit; 

Képesség: 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a természet- és társadalomföldrajz fő szakterületein való 

alkalmazására;  

- képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételeinek és az azokból levonható 

következtetések pontos megadásával; 

- képes a helyi önkormányzatoknál, valamint a közigazgatás és a környezetvédelmi szakigazgatás 

különböző szintjein és szerveinél zajló, táj- és környezetvédelmi ügyeket érintő tervező és döntés-

előkészítő munkába történő bekapcsolódásra; 

- képes a földrajzi eredmények megjelenítésére, térképezésére; 

- képes a rutin szakmai problémákat felismerni, azok elméleti és gyakorlati megoldásához az elérhető 

könyvtári és elektronikus szakirodalmat feldolgozni, azt ott elérhető módszereket alkalmazni; 

Attitűd: 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- a földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és 
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monotónia-tűréssel rendelkezik; 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb 

megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást részesíti 

előnyben;  

- törekszik tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására; 

 

Autonómia és felelősség: 

- alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi és releváns környezettudományi szakmai kérdésekben önállóan, 

források felhasználásával hoz döntéseket;  

- elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal; 

- önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, terepi berendezéseket, 

eszközöket; 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr Szabó György egyetemi docens 

 

 

 

 

 

 

A GEOINFORMATIKA specializáció további tárgyai 

 

 

Az ismeretkör: Adatbázis kezelés 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Földrajzi adatbázisok 2) Földrajzi adatbázisok labor 

                   3) Adatszerkezetek 4) Adatbázis kezelés 5) Adatbázis kezelés gyak.  

 6) Bevezetés a földrajzi adatbázis kezelésbe 
 

A tantárgy neve: Bevezetés a földrajzi adatbázis kezelésbe 

(TTGBL7012) 
Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100% 

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

Hidrológiai adatgyűjtési technológiák és alapfogalmak áttekintése. Hidrometeorológiai források 

áttekintése. Adatgyűjtés digitális forrásból. Adatgyűjtés papír alapú forrásból. Csoportos 

adatrendszerezés, hibakeresés, javítás. Hibakereső függvények alkalmazása. Továbbfejlesztett feltétel-

függvények alkalmazása. Érték-keresés automatizálása függvények alkalmazásával. Adatelemzési 
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eszköztár, Érvényesítés, Legördülő listák, Hibaüzenetek. Kereszthivatkozások kezelése munkalapok 

között. Kimutatás-szerkesztés. Részösszeg-képzés. Összetett és speciális szűrések. Diagramsablonok. 

Szakirodalom  

 Microsoft Office Excel Hivatalos online kézikönyv: https://support.office.com/hu-hu/excel 

 Pallay, F. 2004. A táblázatkezelés alapjai (a Microsoft Excel példáján). Főiskolai Jegyzet. 

Beregszász 

 Bártfai, B. 2013. Office 2013 [Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint]. BBS-Info, 

Budapest. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri az adatbázis kezelés alapelveit és a hatékony adattárolás jellemzőit; 

- ismeri az alapvető hidrometeorológiai és egyéb földtudományhoz kapcsolódó adatforrásokat; 

- ismeri az Excel táblázatkezelő beépített adatelemzési eszköztárát és annak funkcióit; 

- ismeri az adatbázisból végrehajtható szűrési lehetőségeket; 

- ismeri a nagyméretű adatsorokon végrehajtható részösszegek képzését, értékeik alapján történő 

gyors kimutatás-kezelést. 

Képesség: 

- képes a geográfia alapvető módszereihez kapcsolódó adattárolás hatékony kivitelezésére; 

- képes társaival összehangoltan együttműködve rendezett adatbázisok kiépítésére; 

- képes az adatokat tároló számos munkalap között dinamikus kereszthivatkozások 

létrehozására; 

- képes összetett és speciális szűrések végrehajtására nagymennyiségű adatsorok értékeire 

vonatkozóan; 

- képes a saját módszereivel alkotott diagramokból és kimutatásokból saját sablont készíteni. 

 

Attitűd: 

- törekszik a földrajzi adatbázisok kezelésének és a hozzá kapcsolódó paradigmák, elvek minél 

teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett ismeretei alkalmazásával törekszik a nagymennyiségű földrajzi adat hatékony 

tárolását elősegítő adatbázisok létrehozására; 

- törekszik a Microsoft Office Excel táblázatkezelő beépített adatelemzési eszköztárának helyes 

alkalmazására; 

- törekszik a számos munkalap közötti nehézkes adatelérés javítására kereszthivatkozások 

létesítésének segítségével; 

- törekszik a saját kimutatásai, adatszűrései és diagramsablonjai segítségével rendszerezett 

adatok alapján következtetések levonására. 

 

Autonómia és felelősség: 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- az adatbázis kezelés témaköréhez kapcsolódó bővebb szakirodalom feldolgozását megfelelő 

iránymutatás mellett önállóan végzi; 

- tisztában van az egyes földrajzi adatsorok értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival; 

- felelősséggel vizsgálja a kereszthivatkozások és továbbfejlesztett feltétel-függvények 

alkalmazhatóságát az egyedi földrajzi adatsorok esetén. 
 

Tantárgy felelőse: Kissné Boda Judit egyetemi tanársegéd 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Bertalan László egyetemi tanársegéd 
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Az ismeretkör: Adatbázis-kezelés, Táj- és környezetföldrajzi praktikum,  A terület- 

és településfejlesztés alapjai, A turizmusoktatás speciális ágazatai  

Kredittartománya: 8, 6, 7, ill. 7 kredit 
 

A tantárgy neve: Földrajzi adatbázisok (TTGBE7013) Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100% 

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 14 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus elején megismerkednek magával az adattal, mérési szintjeivel, a mintavétellel, a mintavételi 

hibákkal, az adatmátrix-szal, a kiugró és hiányzó adatok problémájával. Ezt követően a térképi, 

meteorológiai, vízrajzi, talajtani és a társadalomföldrajzi adatbázisok következnek. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

Podani J. 1997. Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás rejtelmeibe. Scientia Kiadó, Budapest 

Précsényi I. 1995. Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális 

biológiában. KLTE Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék Viselkedésökológiai Kutatócsoport, 

Debrecen 

Jankó A. 2007. Magyarország katonai felmérései: 1763-1950, Argumentum, A Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

Könyvtára sorozat 

 

Ajánlott szakirodalom: 

Falus I., Ollé J. 2000. Statisztikai módszerek pedagógusok számára, Okker Kiadó, 

Szakmai kompetenciák,, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri az adatmátrix fogalmát, jelentőségét és fel tudja használni részben a tárgyhoz kapcsolódó 

gyakorlaton végzett elemzések során, valamint a gyakorlati életben jelentkező elemzésekhez 

kapcsolódó feladatok megoldása során, 

- ismeri az elemzések korlátait, 

- ismeri a kiugró adatok és hiányzó adatok lehetséges kezelésének módjait, 

- ismeri a természetföldrajzban használatos térképi és táblázatos adatbázisokat, 

- ismeri a társadalomföldrajzban használatos térképi és táblázatos adatbázisokat. 

Képesség: 

- képes átlátni a földrajzi adatok elemzésével kapcsolatos problémákat, 

- képes egy elemezhető adatmátrix előállítására, 

- átlátja az adatgyűjtés korlátait, 

- képes a földrajzi adatbázisok összegyűjtésére, 

- képes más tudományterületek számára tanácsot adni a térbeli adatokkal kapcsolatos kérdésekben. 

Attitűd: 

- törekszik a minél reprezentatívabb mintavételre, 

- kerüli a preferenciális mintavételt annak torzító hatása miatt, 

- nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem területén 

dolgozó szakemberekkel, 

- hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és nem szakmai 

közönség felé. 

- nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 
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Autonómia és felelősség: 

- átlátja és kezeli a térbeli bizonytalanságból adódó problémákat, 

- saját munkájának eredményét reálisan és felelősséggel értékeli, 

- tudatosan vállalja szakmája etikai normáit, 

- önálló döntéseket hoz a földrajzi feladatok megoldása során, 

- magabiztosan képviseli a földrajz és a természettudományok adatgyűjtési technikáit 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanár, DSc 

 

 

Az ismeretkör: Adatbázis-kezelés, Táj és környezetföldrajzi praktikum, A 

területfejlesztés gyakorlata, ill. A turizmus speciális ágazatainak oktatása  

Kredittartománya:  7, 6, 7 ill. 7  kredit 

Tantárgyai: 1) Földrajzi adatbázisok 2) Földrajzi adatbázisok laborgyakorlat 

                   3) Adatszerkezetek 4) Adatbázis-kezelés  5) Adatbázis kezelés gyak.  

 6) Bevezetés a földrajzi adatbázis kezelésbe 
 

A tantárgy neve: Földrajzi adatbázisok (TTGBL7014) Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”:laborgyakorlat, 100% 

A tanóra típusa: laborgyakorlat,   

                óraszáma: 14 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzuson a hallgatók előbb megismerkednek a főbb interneten és nyomtatott formában elérhető 

adatbázisokkal, és megtanulják az elemezhető adatmátrix előállítását és a már korábbiakban tanult 

módszerekkel gyakorolják az elemzést. Az óra lényege a gyakorlatszerzés az adatelemzésben. 

Szakirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, 

(esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Podani J. 1997. Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás rejtelmeibe. Scientia Kiadó, Budapest 

Précsényi I. 1995. Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális 

biológiában. KLTE Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék Viselkedésökológiai Kutatócsoport, 

Debrecen 

Jankó A. 2007. Magyarország katonai felmérései: 1763-1950, Argumentum, A Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

Könyvtára sorozat 

 

Ajánlott szakirodalom: 

Falus I., Ollé J. 2000. Statisztikai módszerek pedagógusok számára, Okker Kiadó, 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri az adatmátrix fogalmát, jelentőségét és fel tudja használni részben a tárgyhoz kapcsolódó gyakorlaton 

végzett elemzések során, valamint a gyakorlati életben jelentkező elemzésekhez kapcsolódó feladatok 

megoldása során, 

- ismeri az adatforrásokat, 

- ismeri az alapvető elemzési módszereket, 
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- ismeri az eredmények interpretációjának a lépéseit, 

- ismeri és alkalmazza az alapvető geomatematikai ismereteket. 

Képesség: 

- képes átlátni a földrajzi adatok elemzésével kapcsolatos problémákat, 

- képes egy elemezhető adatmátrix előállítására, 

- képes a földrajzi adatbázisok összegyűjtésére, elő tudja állítani az adatmátrixot 

- képes az önálló elemzésre azok korlátainak ismeretében, 

- képes más tudományterületek számára tanácsot adni a térbeli adatokkal kapcsolatos kérdésekben. 

Attitűd: 

- törekszik a minél reprezentatívabb mintavételre, 

- kerüli a preferenciális mintavételt annak torzító hatása miatt, 

- nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem területén dolgozó 

szakemberekkel, 

- hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és nem szakmai 

közönség felé. 

- nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómia és felelősség: 

- átlátja és kezeli a térbeli bizonytalanságból adódó problémákat, 

- saját munkájának eredményét reálisan és felelősséggel értékeli, 

- tudatosan vállalja szakmája etikai normáit, 

- önálló döntéseket hoz a földrajzi feladatok megoldása során, 

- magabiztosan képviseli a földrajz és a természettudományok adatgyűjtési technikáit 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanár, DSc 

 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Raszter- és vektormodellek, elemzés, programozás  

Kredittartománya: 10 kredit 

Tantárgyak: 1) Felszínelemzési módszerek  2) Raszter alapú térinformatikai rendszerek 

3) Vektor alapú térinformatikai rendszerek 4) Geoinformatikai programozás  

5) Geoinformatikai programozás labor  
 

A tantárgy neve: Raszter alapú térinformatikai rendszerek 

(TTGBL7015) 
Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100% 

A tanóra típusa: laborgyakorlat,   

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

Adatfajták, adatbázis-típusok és azok főbb tulajdonságai. Téradatbázisok általános jellemzése. A 

raszter alapú adatbázis filozófiája, főbb jellemzői, előnyei és hátrányai más adatformátumokkal 

összevetve. Dinamikaelemzés, DN-analízis, kontrasztfokozás. Mozgó ablakok alkalmazása. Osztályba 

sorolás ellenőrzött és nem ellenőrzött alapokon. Tematikus térkép szerkesztése űrfelvételek alapján. 

Térképi algebra műveletei pixel alapú környezetben. 
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Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

- Lóki József, 1996. Távérzékelés. Kossuth Egyetemi Kiadó. 

- Szabó Gergely, 2013. Oktatási segédanyag a „Raszter alapú térinformatikai rendszerek” c. 

tárgyhoz. 

Ajánlott szakirodalom: 

- Detrekői Ákos – Szabó György, 2013. Térinformatika. Typotex Kiadó. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) Tudás:  

- ismeri a raszter alapú adatbázis filozófiáját; 

- ismeri a pixel alapú adatbázisok tulajdonságait; 

- ismeri az űrfelvételek jellemzőit, feldolgozásának főbb lépéseit; 

- a raszter alapú rendszerekhez kapcsolódó alapvető számítási módszereket; 

- ismeri a raszter alapú adatbázisoknál alkalmazható adatgyűjtési, adatrögzítési és 

adatfeldolgozási technikákat. 

b) Képesség: 

- képes raszter alapú adatbázis létrehozására; 

- képes pixel alapú adatbázisokkal térbeli műveleteket végrehajtani; 

- képes űrfelvételekből információt kinyerni; 

- képes raszteres adatbázisok alapján logikus következtetéseket levonni; 

- képes eredményei térképi ábrázolására, mások felé történő publikálására. 

c) Attitűd: 

- törekszik a magas színvonalú és minőségű raszter adatbázisok építésére és használatára; 

- törekszik a maximális adatkinyerésre raszter alapú adatbázisokból; 

- munkája során törekszik az űrfelvételek minél szélesebb körű felhasználására; 

- képes tudásának gyarapítására, újabb módszerek elsajátítására; 

- törekszik a nyitott együttműködésekre, szakmai eszmecserékre kollégáival. 

d) Autonómia és felelősség: 

- munkája során önállóan képes olyan információ kinyerésére raszter alapú környezetből, 

mellyel hatékonyan segíti a döntéstámogatást; 

- munkája során össze tudja hangolni más területek szakembereinek munkáját és eredményeiket; 

- tisztában van az általa használt adatbázisok kezelésének jogi, személyi felelősségével; 

- felelősséggel vállalja eredményeit a szakmai körök és kollégái előtt 

- tisztában van eredményei pontosságával és korlátaival. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Gergely egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: Raszter- és vektormodellek, elemzés, programozás  

Kredittartománya: 10 kredit 

Tantárgyak: 1) Felszínelemzési módszerek  2) Raszter alapú térinformatikai rendszerek 

3) Vektor alapú térinformatikai rendszerek 4) Geoinformatikai programozás  

5) Geoinformatikai programozás labor  
 

A tantárgy neve: Vektor alapú térinformatikai rendszerek 

(TTGBL7016) 
Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100% 

A tanóra típusa: laborgyakorlat,   
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                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

Téradatbázisok általános jellemzése. Adatfajták, adatbázis-típusok és azok főbb tulajdonságai. A 

vektoros adatbázis jellemzői, az objektum-orientált adatbázisok előnyei és hátrányai. Objektum-

típusok létrehozása. Az SQL lekérdezés alapjai. Tematikus térképek készítése, azok típusai, előnyeik 

és hátrányaik. Tematikus térképek előkészítése nyomtatásra. Vetületek alkalmazása. Attribútumok 

tulajdonságai. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

- Detrekői Ákos – Szabó György, 2013. Térinformatika. Typotex Kiadó. 

- Elek István (ed.): Térinformatikai gyakorlatok. ELTE Eötvös Kiadó 

Ajánlott szakirodalom: 

- Lóki József – GIS alapjai.  

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) Tudás:  

- ismeri vektoros adatszerkezetek struktúráját; 

- ismeri az objektum-orientált rendszerek alapjait; 

- ismeri a vektor alapú adatbázisok létrehozásának és kezelésének alapjait; 

- ismeri a vektor alapú gondolkodásmód alapvető jellegzetességeit, a vektor alapú elemzés 

követelményeit; 

- ismeri az objektum-orientált rendszerekhez kapcsolódó számítási és adatkezelési módszereket. 

b) Képesség: 

- képes lesz objektum-orientált rendszerek felépítésére; 

- képes lesz vektoros műveleteket végezni; 

- képes lesz alapvető geoinformatikai rendszer felépítésére; 

- képes a vektor alapú adatok geoinformatikai feldolgozására, eredményei térképi 

megjelenítésére; 

- képes legalább egy objektum-orientált szoftver magabiztos alkalmazására. 

c) Attitűd: 

- törekszik a topológiai alapú téradatbázis felépítésére; 

- törekszik az adatok és objektumok kölcsönösen egyértelmű megfeleltetésére; 

- munkája során törekszik a használt téradatbázisokban az általa megismert hibák kiszűrésére és 

javítására; 

- törekszik eredményei szakmailag korrekt közlésére, azok integrálására más kollégái 

eredményeivel; 

- munkája során törekszik a szoros együttműködésre kollégáival. 

d) Autonómia és felelősség: 

- munkája során össze tudja hangolni más területek szakembereinek munkáját és eredményeiket; 

- tisztában van az adatbázisok kezelésének jogi, személyi felelősségével; 

- az általa felépített és működtetett téradatbázisoknál törekszik az adatok valódiságára és 

naprakészségére; 

- az általa kiépített téradatbázisokért felelősséget vállal; 

- tisztában van eredményei és kijelentései értékével, súlyával. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Gergely egyetemi adjunktus, PhD 
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Az ismeretkör:Raszter- és vektormodellek, elemzés, programozás 

Kredittartománya: 10 kredit 

Tantárgyai: 1) Felszínelemzési módszerek 2) Raszter alapú térinformatikai rendszerek 

3) Vektor alapú térinformatikai rendszerek  4) Geoinformatikai programozás  

5) Geoinformatikai programozás gyakorlat 
 

A tantárgy neve: Geoinformatikai programozás (TTGBE7017) Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100% 

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 14 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus keretében a hallgatók elsajátítják a programozási alapfogalmakat, megismerik a 

különböző programozási nyelveket. Programozási környezet létrehozása és testre szabása. C# 

szerkezete. Operátorok és változók. Beolvasás kiíratás. Utasítások, ciklusok, logikai 

műveletek. A programozás alapvető tételei. Kivétel- és hibakezelés. Grafikus és webes 

alkalmazások. MapWinGIS. 

Szakirodalom  

 Illés Z. (2005): Programozás C# nyelven. Jedlik Oktatási Stúdió, Budapest. 

 Czigléczky G. (2009): Bevezetés a Visual C# 2008 használatába. Tanulói jegyzet. 

URL: http://zeus.nyf.hu/~bajalinov/Visual/C_Sharp_2008_Bevezet%C3%A9s.pdf 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- Ismeri a programozási alapfogalmakat és a térinformatikában használatos alapvető 

programnyelveket; 

- részletesebben ismeri a C# programnyelv eszközrendszerét; 

- ismeri a Microsoft Visual Studio fejlesztői környezetet; 

- ismeri a programozás során alkalmazott logikai gondolkodás alapelveit; 

- ismeri a térbeli elemzésekhez szükséges programozási megoldásokat. 

 

Képesség: 

- Képes komplex szituációk kezelésére, a térbeli adatokon végzett műveletek gyakorlatban 

történő alkalmazására, a tudományos igényű elemzések elvégzésére; 

- képes a térbeli elemzései automatizálásának alkalmazhatósági viszonyainak átlátására; 

- képes a földrajz és a térinformatika szakterületén szerzett tudását új, logikai gondolkodáson 

alapuló módszerekkel kiegészítve, alapvető gyakorlati problémák megoldására alkalmazni; 

- képes a C# programnyelvben önállóan szerkesztett kiegészítőket beépíteni ArcGIS 

szoftverkörnyezetbe; 

- képes nagy mennyiségű adat-csoportokat strukturáltan és automatizáltan feldolgozni. 

 

Attitűd: 
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- Törekszik a programozási nyelvek elméletének és a hozzá kapcsolódó paradigmák, elvek minél 

teljesebb megismerésére; 

- törekszik a C# programnyelv szintaktikájának elsajátítására és helyes alkalmazására; 

- a megszerzett ismeretei alkalmazásával törekszik az önállóan alkotott scriptek, bővítmények 

működésével kapcsolatos törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik az általa írt programok eltérő térinformatikai rendszereken történő futtathatóságának 

biztosítására; 

- törekszik a programkódok hibás működésével kapcsolatos következtetések levonására és azok 

javítására. 

 

Autonómia és felelősség: 

- Felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatainak elvégzése során együttműködik más 

szakterület szakembereivel; 

- a térbeli műveletek automatizálásának eredményei alapján a földtudományi elemzésekkel 

kapcsolatban önálló döntéseket hoz meg; 

- elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal; 

- felelősséggel vizsgálja a nagytömegű adatok kezelésével szolgáló eljárásokat, s azoknak a 

programkód konzisztens futására gyakorolható lehetséges hatásaival; 

- tisztában van a programnyelvek implementálásának lehetőségeivel, azok alkalmazhatóságával, 

korlátaival. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Balázs Boglárka egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Raszter- és vektormodellek, elemzés, programozás  

Kredittartománya: 10 kredit 

Tantárgyak: 1) Felszínelemzési módszerek  2) Raszter alapú térinformatikai rendszerek 

3) Vektor alapú térinformatikai rendszerek 4) Geoinformatikai programozás  

5) Geoinformatikai programozás labor 
 

A tantárgy neve: Geoinformatikai programozás (TTGBL7018) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100% 

A tanóra típusa: laborgyakorlat,   

                óraszáma: 42 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus keretében a hallgatók elsajátítják a programozási alapfogalmakat, megismerik a 

különböző programozási nyelveket. Programozási környezet létrehozása és testre szabása. C# 

szerkezete. Operátorok és változók. Beolvasás kiíratás. Utasítások, ciklusok, logikai 

műveletek. A programozás alapvető tételei. Kivétel- és hibakezelés. Grafikus és webes 

alkalmazások. MapWinGIS gyakorlati alkalmazása. 

Szakirodalom  
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 Illés Z. (2005): Programozás C# nyelven. Jedlik Oktatási Stúdió, Budapest. 

 Czigléczky G. (2009): Bevezetés a Visual C# 2008 használatába. Tanulói jegyzet. 

URL: http://zeus.nyf.hu/~bajalinov/Visual/C_Sharp_2008_Bevezet%C3%A9s.pdf 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- Ismeri a programozási alapfogalmakat és a térinformatikában használatos alapvető 

programnyelveket; 

- részletesebben ismeri a C# programnyelv eszközrendszerét; 

- ismeri a Microsoft Visual Studio fejlesztői környezetet; 

- ismeri a programozás során alkalmazott logikai gondolkodás alapelveit; 

- ismeri a térbeli elemzésekhez szükséges programozási megoldásokat. 

 

Képesség: 

- Képes komplex szituációk kezelésére, a térbeli adatokon végzett műveletek gyakorlatban 

történő alkalmazására, a tudományos igényű elemzések elvégzésére; 

- képes a térbeli elemzései automatizálásának alkalmazhatósági viszonyainak átlátására; 

- képes a földrajz és a térinformatika szakterületén szerzett tudását új, logikai gondolkodáson 

alapuló módszerekkel kiegészítve, alapvető gyakorlati problémák megoldására alkalmazni; 

- képes a C# programnyelvben önállóan szerkesztett kiegészítőket beépíteni ArcGIS 

szoftverkörnyezetbe; 

- képes nagy mennyiségű adat-csoportokat strukturáltan és automatizáltan feldolgozni. 

 

Attitűd: 

- Törekszik a programozási nyelvek elméletének és a hozzá kapcsolódó paradigmák, elvek minél 

teljesebb megismerésére; 

- törekszik a C# programnyelv szintaktikájának elsajátítására és helyes alkalmazására; 

- a megszerzett ismeretei alkalmazásával törekszik az önállóan alkotott scriptek, bővítmények 

működésével kapcsolatos törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik az általa írt programok eltérő térinformatikai rendszereken történő futtathatóságának 

biztosítására; 

- törekszik a programkódok hibás működésével kapcsolatos következtetések levonására és azok 

javítására. 

 

Autonómia és felelősség: 

- Felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatainak elvégzése során együttműködik más 

szakterület szakembereivel; 

- a térbeli műveletek automatizálásának eredményei alapján a földtudományi elemzésekkel 

kapcsolatban önálló döntéseket hoz meg; 

- elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal; 

- felelősséggel vizsgálja a nagytömegű adatok kezelésével szolgáló eljárásokat, s azoknak a 

programkód konzisztens futására gyakorolható lehetséges hatásaival; 

- tisztában van a programnyelvek implementálásának lehetőségeivel, azok alkalmazhatóságával, 

korlátaival. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Balázs Boglárka egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör:Környezeti és terepi módszerek 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Geoinformatika II.  2) Geoinformatika a környezeti rendszerekben, 

3) Hibrid térinformatikai modellek  4) Terepi térinformatika 
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A tantárgy neve: Geoinformatika II. (TTGBE7019) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100% 

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: Geoinformatika I. (TTGBL7005) 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzuson a hallgatók megismerik a térbeli adatinfrastruktúrákat, az INSPIRE Direktívát, a virtuális 

téradatokat, a közösségi geoinformációs rendszereket, a GIS alkalmazási területeit, az elsődleges és 

másodlagos adatnyerési technológiákat, a mintavételezési és az interpolációs eljárásokat, a nemzetközi 

és a magyarországi geoinformatikai szabványokat, a különböző térbeli elemzési módszereket. 

Szakirodalom  

Detrekői Á. – Szabó Gy. (2013) Térinformatika. Elmélet és alkalmazások. Typotex Elektronikus Kiadó 

Kft., Budapest, ISBN 9789632796819 

Elek I. (2006) Bevezetés a geoinformatikába. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, ISBN 9634638643 

Czimber K. (2001) Geoinformatika. Elektronikus jegyzet. https://digiterra.hu/wp-

content/static/dok/Geo/index.htm 

Detrekői Á. – Szabó Gy. (2002) Térinformatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN 

9631939324 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

tudása 

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, az információs rendszerek és a 

téradatrendszerek jellemzőit; 

- ismeri a valós világ objektumainak, jelenségeinek, folyamatainak jellemzésére szolgáló 

modelleket; 

- alapismeretekkel rendelkezik a raszteres és a vektoros rendszerekről, az ebben a körben 

használható egyszerűbb elemzési módszerekről; 

- ismeri a térbeli adatinfrastruktúrákat, a szabványokat; 

- ismeri a GIS alkalmazási területeit. 

képességei 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a geoinformatika fő szakterületein való 

alkalmazására; 

- képes az általános földrajzi diszciplínák és a geoinformatika alapvető összefüggéseinek 

természet-, társadalom-, gazdaság-, valamint részben regionális földrajzi területen történő 

átlátására; 

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására; 

- képes a téradatok gyűjtésére, kezelésére, elemzésére és megjelenítésére; 

- képes a valós világ objektumainak, jelenségeinek és folyamatainak a felismerésére. 

   attitűdje 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek 

minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik a térbeli elemzéseket terhelő bizonytalansági tényezők megismerésére; 

- törekszik a valós világ elemeit reprezentáló objektumok közötti kapcsolatok megértésére; 

- törekszik a térbeli folyamatok és jelenségek ábrázolására és értelmezésére. 

 autonómiája és felelőssége 

https://digiterra.hu/wp-content/static/dok/Geo/index.htm
https://digiterra.hu/wp-content/static/dok/Geo/index.htm
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- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- tisztában van a geoinformatikai tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 

korlátaival; 

- a geoinformatika témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan 

végzi; 

- felelősséggel és problémaorientáltan elemzi és értékeli a társadalmi, gazdasági, természeti-

környezeti folyamatokat, a tér- és időbeli változásokat, azokról véleményt alkot. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Túri Zoltán Krisztián egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Raszter- és vektormodellek, elemzés, programozás, ill. Táj- és 

környezetföldrajzi praktikum  

Kredittartománya: 10, ill. 10 kredit  
 

A tantárgy neve: Felszínelemzési módszerek (TTGBG7020) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100 % 

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: tematikus prezentációk, 

gyakorlati feladatmegoldás 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: évközi beszámoló 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előtanulmányi feltételek:- 
 

Tantárgy-leírás:  

A tárgy célja, hogy a hallgatók a korábbi általános geomorfológiai ismereteire építve geomorfológiai-

lag különböző, de jellegzetes (főként magyarországi és a kárpát-medencei) hegyvidéki, dombsági, sík-

sági felszíntípusokat elemezzenek. Megismerik a geomorfológai térképezés elvi alapjait, a különböző 

célú geomorfológiai térképek legfontosabb típusait. A hallgatók elsajátítják az ezen térképek olvasásá-

hoz szükséges jelkulcsokat, elemeznek és értékelnek általános és alkalmazott geomorfológiai térképe-

ket. Topográfia térképek és (lehetőség szerint) terepi tapasztalatok alapján a hallgatók térinformatikai 

szoftver segítségével önállóan készítenek felszínmodelleket, valamint megismerik azokat a módszere-

ket, amelyekkel ezekből a különböző morfometriai paraméterek kinyerhetők és a gyakorlati problémák 

megoldására felhasználhatók. 

Szakirodalom  

Tellbisz Tamás – Székely Balázs – Tímár Gábor 2013. Digitális terepmodellek. ELTE TTK, p.80  

Pécsi Márton: Geomorfológia és domborzatminősítés. MTA-FKI, Bp., 1991. 296. 

Mezősi Gábor: A természeti környezet potenciáljának felmérése (a Sajó-Bódva-köze példáján). Bp., 1985. 216. 

Mérnökgeomorfológiai térképezés. MTA-FKI 

Tomislav Hengl – Hannes I. Reuter 2008. Geomorphometry – Concepts, Software, Applications. Elsevier, p. 722. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 



  
 

93  

Tanulás eredmények, kompetenciák: 
 

Tudás:  

 

- ismeri a domborzat alapvető formáit, az azokat létrehozó folyamatokat és a Magyarországon előforduló 

típusait; 

- ismeri a domborzat ábrázolásának eszközeit és lehetséges módszereit; 

- ismeri terepmodellek elkészítésének legalapvetőbb módszereit és megjelenítését; 

- ismeri a terepmodellek legfontosabb tulajdonságait és azok alkalmazási lehetőségeit; 

- ismeri a domborzat jellemzésére alkalmas legalapvetőbb módszereket és azok gyakorlati alkalmazását. 

 

Képesség: 

 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a domborzatelemzésben való alkalmazására; 

- képes a természetföldrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseinek a domborzat elemzésében történő átlá-

tására;   

- képes arra, hogy a geomorfometriai paramétereket megfelelően alkalmazza és az elemzés során megfele-

lő következetéseket vonjon le; 

- képes arra, hogy a domborzatelemzés során kapott eredményeket a gyakorlati élet céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

 

Attitűd: 

 

- törekszik a domborzatelemzés elméletének és a hozzá kapcsolódó paradigmák, elvek minél teljesebb 

megismerésére; 

- a megszerzett ismeretei alkalmazásával törekszik a domborzaton lejátszódó jelenségek minél alaposabb 

megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik a domborzatot jellemző paraméterek megismerésére és azok helyes alkalmazására; 

- törekszik a domborzat gyakorlati célú elemzésére és a minél pontosabb következtetések levonására. 

 

Autonómia és felelősség: 

 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival;  

- a domborzat elemzését megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi; 

- - felelősséggel vizsgálja a domborzati adottságokból és az azokon végbemenő antropogén hatások konf-

liktusaiból adódó problémákat és azokról véleményt alkot. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Négyesi Gábor egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Balázs Boglárka egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Táj- és környezetföldrajzi praktikum 

Kredittartománya: 6 kredit 

Tantárgyai: 1) Földrajzi adatbázisok 2) Földrajzi adatbázisok labor 

3) Geoinformatika a környezeti rendszerekben 4) Felszínelemzési módszerek 
 

A tantárgy neve: Geoinformatika a környezetvédelemben 

(TTGBL7021) 
Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100% 
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A tanóra típusa: laborgyakorlat,  

                óraszáma: 24 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: tanári felügyelet melletti 

projektmunka 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzuson a hallgatók megismerkednek a geoprocesszálás, puffergenerálás témaköreivel 

feladatmegoldásokon keresztül. Megismerik a WMS, WFS és TMS rétegek fogalmát, jelentőségét, 

valamit szerkesztik az Open Street Map állományokat: új információ felvitele, minőségi ellenőrzése. 

Végül 3-5 fős csoportokban projektmunkát végeznek és a végén csapatonként bemutatják munkájuk 

eredményét. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

Detrekői Á. – Szabó Gy. (2002) Térinformatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Quantum GIS felhasználói kézikönyv. www.qgistutorials.com 

 

Ajánlott szakirodalom: 

Detrekői Á. – Szabó Gy. (1995) Bevezetés a térinformatikába.  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Elek I. (2008) Bevezetés a geoinformatikába. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 

Klinghammer I. (szerk.) (2011) Térképészet és geoinformatika I. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 

Lóki J. (1998) GIS (Geographic Information System) alapjai. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 

Quantum GIS oktatási segédletek. http://www.agt.bme.hu/gis/qgis/ 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, az információs rendszerek és a téradatrendszerek 

jellemzőit; 

- ismeri a valós világ objektumainak, jelenségeinek, folyamatainak jellemzésére szolgáló modelleket; 

- ismeri a puffergenerálás és geprocesszálás folyamatát; 

- ismeri a QuantumGIS szoftverkörnyezetet; 

- ismeri a terepi és szekunder adatgyűjtés módszereit és adatbázisba szervezésének módszerét; 

- ismeri a térképek webes publikációjának módszerét. 

Képesség: 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a geoinformatika fő szakterületein való alkalmazására; 

- képes az általános földrajzi diszciplínák és a geoinformatika alapvető összefüggéseinek természet-, társada-

lom-, gazdaság-, valamint részben regionális földrajzi területen történő átlátására;   

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására; 

- képes a téradatok megjelenítésére, számszerűsítésére és elemzésére; 

- képes a valós világ objektumainak, jelenségeinek és folyamatainak felismerésére és tematikus térképeken 

történő ábrázolására. 

Attitűd: 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek minél ala-

posabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik a térbeli elemzéseket terhelő bizonytalansági tényezők megismerésére; 

- törekszik a valós világ elemeit reprezentáló objektumok közötti kapcsolatok megértésére; 

- törekszik a térbeli folyamatok és jelenségek ábrázolására és értelmezésére. 

Autonómia és felelősség: 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- tisztában van a geoinformatikai tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival; 

- a geoinformatika témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi; 

http://www.qgistutorials.com/
http://www.agt.bme.hu/gis/qgis/
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- felelősséggel és problémaorientáltan elemzi és értékeli a társadalmi, gazdasági, természeti-környezeti fo-

lyamatokat, a tér- és időbeli változásokat, azokról véleményt alkot. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanár, DSc 

 

 

 

Az ismeretkör:Környezeti és terepi módszerek 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Geoinformatika II 2) Geoinformatika a környezeti rendszerekben 

3) Hibrid térinformatikai modellek  4) Terepi térinformatika 
 

A tantárgy neve: Hibrid térinformatikai modellek (TTGBL7022)   Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100% 

A tanóra típusa: laborgyakorlat,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előtanulmányi feltételek: Raszter alapú térinformatikai rendszerek (TTGBL7015) 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus során a hallgatók megismerik a hibrid adatrendszerek fogalmi hátterét és jellemzőit, a 

raszter-vektor és a vektor-raszter konverzió jelentőségét, a hibrid térinformatikai adatmodellek 

alkalmazási lehetőségeit, az ArcGIS Desktop programcsalád tagjait és funkcióit, a geoinformatikai 

adatformátumokat, az ArcMap, az ArcCatalog és az ArcToolbox alkalmazásokat, a fájlműveleteket, a 

vektoros editálást, az attribútumműveleteket, a szűréseket, a fontosabb eszköztárakat, felhasználásukat 

a téradatelemzésben és a tematikus térképek készítésében. 

Szakirodalom ( 

Elek I. (szerk.) (2007) Térinformatikai gyakorlatok. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, ISBN 

9789634639091 

ArcGIS felhasználói kézikönyv és segédletek. http://resources.arcgis.com 

Detrekői Á. – Szabó Gy. (2002) Térinformatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN 

9631939324 

Gyenizse P. – Nagyváradi L. (szerk.) (2008) Térinformatika és alkalmazása II. Pécsi 

Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet, Pécs, ISBN 9789636422523 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

tudása 

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a téradatrendszerek elemzésének 

követelményeit; 

- ismeri a geotudományi feladatok megoldásához szükséges alapvető térinformatikai modelleket; 

- alapismeretekkel rendelkezik a raszteres, vektoros és a hibrid rendszerekről, az ebben a körben 

használható egyszerűbb elemzési módszerekről; 

- ismeri az ArcGIS szoftverkörnyezetet és alapalkalmazásait; 

- ismeri az ArcGIS adattípusok létrehozását, az adat- és szerkesztőnézeteket, az adatkeret-, réteg- 

és adattábla-műveleteket , a számítógép-képernyő előtti vektorizálást és vizuális 

interpretációt, a geometria, attribútum alapú és grafikai szűréseket, a tematikus térkép 

http://resources.arcgis.com/
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kartografálását, annotálását, a térképi ábrázolási módokat és jelkulcstípusokat, a térkép 

publikálási lehetőségeit. 

képességei 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a geoinformatika fő szakterületein való 

alkalmazására; 

- képes az általános földrajzi diszciplínák és a geoinformatika alapvető összefüggéseinek 

természet-, társadalom-, gazdaság-, valamint részben regionális földrajzi területen történő 

átlátására;   

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására; 

- képes magabiztosan, készségszinten használni legalább egy, napjainkban széles körűen 

elterjedt térinformatikai szoftvert, és ismeri több hasonló program működésének alapjait; 

- képes a valós világ objektumainak, jelenségeinek és folyamatainak felismerésére és tematikus 

térképeken történő ábrázolására. 

attitűdje 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek 

minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- a földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással 

és monotónia-tűréssel rendelkezik; 

- törekszik a valós világ elemeit reprezentáló objektumok közötti kapcsolatok megértésére; 

- törekszik a térbeli folyamatok és jelenségek ábrázolására és értelmezésére. autonómiája és 

felelőssége 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- tisztában van a geoinformatikai tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 

korlátaival; 

- a geoinformatika témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan 

végzi; 

- felelősséggel és problémaorientáltan elemzi és értékeli a társadalmi, gazdasági, természeti-

környezeti folyamatokat, a tér- és időbeli változásokat, azokról véleményt alkot. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Túri Zoltán Krisztián egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Környezeti és terepi módszerek 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Geoinformatika II 2) Geoinformatika a környezeti rendszerekben 

3) Hibrid térinformatikai modellek  4) Terepi térinformatika 
 

A tantárgy neve: Terepi térinformatika (TTGBL7023)   Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100%  

A tanóra típusa: laborgyakorlat,   

                 óraszáma: 56 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: házi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 
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Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A Föld geoid alakja, legfontosabb mérhető paraméterei. A hazai és nemzetközi térképi vetületek 

áttekintése. A vízszintes mérések, a háromszögelés elmélete, a vízszintes alapponthálózat (EOVA) 

felépítése. A vízszintes pontok állandósítása. A magassági mérések, szintezés, trigonometrikus és 

barometrikus magasságmérés. A magassági alapponthálózat (EOMA) felépítése és a pontok 

állandósítása. A vízszintes és magassági mérésekre alkalmas geodéziai eszközök (szintezők, 

teodolitok, mérőállomások) főbb részei, működésük elve, gyakorlati használatuk. A terepi felmérési 

adatok feldolgozása, térképi megjelenítése, elemzése Surfer szoftverkörnyezetben. A műholdas 

helymeghatározás elmélete és gyakorlata. Pontok, vonalak, területek felmérése GPS 

vevőkészülékekkel, az adatok áttöltése számítógépekre. Vetületi transzformációk. A térbeli adatok 

megjelenítése, a geometriai adatokhoz attribútum adatok csatolása térinformatikai szoftverekkel 

(ArcGIS, QGIS). Térinformatikai elemzések, tematikus térképi ábrázolások.   

 

Szakirodalom  

Bácsatyai L. (2002): Geodézia erdő és környezetmérnököknek. MTA FKK Geodéziai és Geofizikai 

Kutató Intézet, Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Sopron. 

Bányai L. (2007): Geomatikai ismeretek. Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Sopron. 

Ádám J., Bácsatyai L., Bányai L., Borza T., Busics Gy., Csepregi Sz., Frey S. (2004): Műholdas 

helymeghatározás. Műegyetemi Kiadó, Budapest. 

Tóth Cs. A. (2016): A műholdas helymeghatározás alapjai. Egyetemi jegyzet. Debrecen 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit a természetföldrajzi területen;  

- rendelkezik elméleti és gyakorlati természetföldrajzi, térképészeti alapismeretekkel;  

- Ismeri a földrajz szakterülethez kapcsolódó alapvető számítási módszereket;  

- ismeri a hazai és nemzetközi térképi vetületeket és az ezek közötti átszámítási módszereket; 

- ismeri a földrajzi fokhálózatot, a térképészeti és geodéziai alapfogalmakat; 

- ismeri a műholdas helymeghatározás és navigáció elméletét és gyakorlatát. 

Képesség: 

- képes a megszerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására alkalmazni, beleértve 

azok számításokkal történő alátámasztását is;  

- képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételeinek és az azokból levonható 

következtetések pontos megadásával;  

- képes a földrajzi térben lejátszódó természeti folyamatok leírására, megértésére, az azokkal 

kapcsolatos adatgyűjtésre;  

- képes geodéziai műszerekkel önálló térbeli adatgyűjtésre, az adatok értelmezésére, elemzésére 

és térképi megjelenítésére.  

- képes GPS vevőkészülékkel térbeli adatok gyűjtésére és az adatok térinformatikai elemzésére. 

Attitűd: 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- törekszik a megszerzett terepi térinformatikai ismeretei alkalmazásával a megfigyelhető 

földrajzi jelenségek minél alaposabb megismerésére, felmérésére, törvényszerűségeinek 

leírására, megmagyarázására; 

- együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást 

részesíti előnyben;  

- törekszik a geodéziai műszerek használatának elsajátítására.  

- törekszik a globális navigációs műholdas rendszerek működési elvének megértésére, a GPS 

vevőkészülékekkel adatok felmérésére, azok számítógépre történő letöltésének és 

feldolgozásának elsajátítására.  

Autonómia és felelősség: 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 
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korlátaival;  

- a geográfiai elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz;  

- önállóan működteti a szakterületén használt terepi berendezéseket, eszközöket;  

- elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal; 

- felelősséggel vizsgálja a különböző terepfelmérési és adatgyűjtési módszereket és azokról 

véleményt alkot. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Tóth Csaba Albert egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: Geodéziai ismeretek, űrfelvételek, kommunikáció és szakmai 

gyakorlat 

Kredittartománya: 7 kredit 

Tantárgyai: 1) Alkalmazott geodéziai ismeretek  2) Űrfelvételek alkalmazása a geográfiában 

3) Kommunikáció  
 

A tantárgy neve: Űrfelvételek alkalmazása a geográfiában 

(TTGBL7024)   
Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100% 

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 24 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: Raszter alapú térinformatikai rendszerek (TTGBL7015) 
 

Tantárgy-leírás:  

Űrfelvételek összehasonlító vizsgálata – idősoros elemzések. Térbeli döntéstámogatás űrfelvételek 

segítségével. Különböző eredetű és típusú űrfelvételek felhasználási lehetőségei. Űrfelvételek vetületi 

transzformációja. Döntéstámogatás űrfelvételek segítségével. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

- Lóki József, 1996. Távérzékelés. Kossuth Egyetemi Kiadó. 

- Szabó Gergely, 2013. Oktatási segédanyag a „Raszter alapú térinformatikai rendszerek” c. 

tárgyhoz. 

Ajánlott szakirodalom: 

- Detrekői Ákos – Szabó György, 2013. Térinformatika. Typotex Kiadó 

- Mucsi László, 2004. Műholdas Távérzékelés. Libellus Kiadó. 

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) Tudás:  

- ismeri a távérzékelési rendszerek főbb típusait; 

- ismer olyan technikákat, melyekkel széleskörű információt nyerhet ki űrfelvételekből; 

- ismeri a különböző űrfelvételek specifikus tulajdonságait, és dönteni tud egy adott feladatnál a 

felhasználandó típusról; 

- ismeri az űrfelvételek feldolgozásához kapcsolódó számítási módszereket; 
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- ismeri adatnyerési módszerének korlátait és pontosságát. 

b) Képesség: 

- képes űrfelvételek szakszerű vizsgálatára; 

- képes az eddigi elméleti és gyakorlati ismeretei alapján komplex geográfiai kérdésekre választ 

adni távérzékelés segítségével; 

- képes az űrfelvételekből kinyert információt komplex módon kezelni és magyarázni; 

- képes eredményeit érthetően megosztani kollégáival, munkatársaival; 

- képes űrfelvételek és más geográfiai módszerek alapján földrajzi problémákat felismerni és 

megfogalmazni 

c) Attitűd: 

- törekszik a magas színvonalú és minőségű űrfelvétel-interpretációra; 

- törekszik a maximális adatkinyerésre az űrfelvételekből; 

- munkája során törekszik a távérzékelés minél szélesebb körű felhasználására 

- törekszik eredményei minél szélesebb körű publikálására; 

- képes a folyamatosan változó, új módszerek elsajátítására. 

d) Autonómia és felelősség: 

- munkája során az űrfelvételekből önállóan képes olyan információ kinyerésére, mellyel 

geográfiai folyamatok magyarázhatók; 

- munkája során össze tudja hangolni más területek szakembereinek munkáját és eredményeiket; 

- tisztában van az általa használt adatbázisok kezelésének jogi, személyi felelősségével; 

- felelősséget vállal a megfogalmazott véleményéért; 

- tisztában van szakmai kijelentései súlyával és értékével 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Gergely egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör:Adatbázis kezelés 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Földrajzi adatbázisok 2) Földrajzi adatbázisok 

3) Adatszerkezetek  4) Adatbázis-kezelés   5) Adatbázis-kezelés gyak. 

6) Bevezetés a földrajzi adatbázis kezelésbe 
 

A tantárgy neve: Adatszerkezetek (TTGBE7025) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti, 100%  

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 24 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

Modellezés, absztrakció. Adatszerkezetek fogalma, osztályozása, reprezentációs lehetőségei. 

Struktúra nélküli, asszociatív, szekvenciális, hierarchikus és hálós adatszerkezetek általános 

jellemzése és azok tipikus műveletei. Az egyes csoportokhoz tartozó konkrét adatszerkezetek 

ismertetése jellemzőikkel, műveleteikkel, reprezentációjukkal, felépítési lehetőségeikkel. 

Inhomogén adatszerkezetek. 
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Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

 Juhász István: Adatszerkezetek és algoritmusok (Előadási jegyzet), DE Informatikai Kar 

Ajánlott szakirodalom: 

 Lipschutz, S: Adatszerkezetek, Panem-McGraw-Hill, 1993. 

 Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest: Algoritmusok, Műszaki 

Könyvkiadó, 1997. 

 Rance D. Necaise, Data Structures and Algorithms Using Python, Wiley, 2011. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri az elemi adattípusokat, azok jellemzőit és sajátosságait; 

- ismeri az adatszerkezetek csoportosítási lehetőségeit az egyes csoportok tulajdonságait; 

- ismeri az alapvető adatszerkezeteket és azok műveleti lehetőségeit, reprezentációit; 

- ismeri az alapvető keresési, rendezési algoritmusokat. 

 

Képesség: 

- képes eligazodni az adatszerkezetek definiálásához szükséges szakkifejezések között; 

- képes a térinformatikai alkalmazásokban használandó adatszerkezetek beazonosításra, és 

hatékony használatára; 

- képes az adatszerkezet tulajdonságait kihasználó funkciók tervezésére; 

- képes megfelelő keresési, rendezési stratégiák megválasztására. 

 

Attitűd: 

- törekszik az adatszerkezet típusok minél teljesebb megismerésére különös tekintettel a 

térinformatika szempontjából nagyobb jelentőségűekre; 

- a megszerzett ismeretei alkalmazásával törekszik a térinformatikai alkalmazásoknál az egyes 

adatszerkezet típusok beazonosítására, ezzel a működésük minél jobb megértésére; 

- törekszik a helyes adatszerkezet megválasztására, a javaslatának magyarázatára; 

- törekszik a helytelen adatszerkezet megválasztásának következményeiből helyes 

következtetések levonására. 

 

Autonómia és felelősség: 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- az adatszerkezetek témaköréhez kapcsolódó bővebb szakirodalom feldolgozását megfelelő 

iránymutatás mellett önállóan végzi; 

- tisztában van az egyes adatszerkezetek alkalmazásából adódó előnyökkel, illetve korlátokkal; 

- felelősséggel képes megfelelő adatszerkezet, illetve keresési, rendezési algoritmus alkalmazását 

javasolni. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanár, DSc. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Bodroginé Dr. Zichar Marianna egyetemi docens, PhD, 

habil. 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Geodéziai ismeretek, úrfelvételek és kommunikáció 

Kredittartománya: 7 kredit 

Tantárgyai: 1) Alkalmazott geodéziai ismeretek  2) Űrfelvételek alkalmazása a geográfiában 

3) Kommunikáció  
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A tantárgy neve: Alkalmazott geodéziai ismeretek (TTGBE7026) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy képzési karaktere”: elméleti, 100% 

A tanóra típusa: előadás,   

                óraszáma: 24 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek:  
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja a fölmérési alapismeretek megismertetése a hallgatóval. Témakörök: a geodézia 

fogalma; a geodézia történeti áttekintése; a földi helymeghatározás elve; a geoidtól a térképekig; 

ellipszoidok; a geodéziai mérések típusainak áttekintése; hagyományos terepi mérőeszközök; modern 

terepi mérőeszközök. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

- Bányai László: Geomatikai ismeretek.  

- Bácsatyai László: Geodézia. 

Ajánlott szakirodalom: 

- Detrekői Ákos – Szabó György: 2013. Térinformatika. Typotex Kiadó. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek  

a) Tudás 

- ismeri a geodézia elvi hátterét; 

- ismeri a terepi mérések lehetséges módjait, azok előnyeit és hátrányait; 

- ismeri a geodéziai műszerek főbb típusait; 

- ismeri a geodéziához köthető adatgyűjtési, adatrögzítési, és adatfeldolgozási módszereket; 

- ismeri a mérési adatok alapján szerkesztett térképek helyes publikálásának módszereit.. 

- Ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit, és az azokból levonható 

következtetések korlátait. 

b) Képesség 

- képes együttműködni földmérő szakemberekkel, azokat irányítani, eredményeiket 

hasznosítani; 

- képes átfogó képet adni a terepi méréseknél várható lehetőségekről és veszélyforrásokról; 

- képes terepi mérések adatait értelmezni; 

- képes geográfiai és geodéziai módszereket kombinálni, azokat együttesen használni; 

- képes a mért adatait legalább egy geionformatikai szoftverben publikálni. 

c) Attitűd 

- törekszik együttműködni geodéta szakemberekkel; 

- munkája során törekszik lehető legjobb minőségű adatok előállítására és felhasználására; 

- törekszik a terepi méréssel kapcsolatos gyakorlati ismereteit elmélyíteni és frissíteni a 

legkorszerűbb módszerek szellemében; 

- képes újabb módszerek elsajátítására, a meglévők modernizálására; 

- a terepi méréseknél és adatfeldolgozásnál jellemzően szükséges kitartással és monotónia-

tűréssel rendelkezik. 

d) Autonómia és felelősség 

- felméri a hozzá kerülő mérései adatok pontosságát és megbízhatóságát; 

-  tisztában van a terepi mérések lehetőségeivel és korlátaival; 

- felelősséggel tevékenykedik szakmájában a mért adatok jogi vonatkozásainak szem előtt 

tartásával; 
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- terepi mérési technikák széles körét használja, az adott feladathoz igazítva azokat. 

- tisztában van mérései pontosságával és korlátaival. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Gergely egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: Adatbázis-kezelés 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Földrajzi adatbázisok 2) Földrajzi adatbázisok labor 

3) Adatszerkezetek  4) Adatbázis kezelés  5) Adatbázis kezelés gyakorlat 

6) Bevezetés a földrajzi adatbázis kezelésbe 
 

A tantárgy neve:Adatbázis-kezelés (TTGBE7027) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti, 100% 

A tanóra típusa: előadás,   

                óraszáma: 24 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek:  
 

Tantárgy-leírás:  

Adatbázis-kezelő rendszerek feladatai, komponensei, az adatmodellezés szintjei. Egyed, tulajdonság, 

kapcsolat fogalma, ER modell. A relációs adatmodell. ER modell leképezése relációs modellre. 

Funkcionális, teljes, részleges és tranzitív függőség; Normálformák és normalizálás. Relációs-algebra. 

Adatbázis rendszerek felépítése, SQL DDL, DML. Lekérdezések SQL-ben: a relációs algebra 

műveleteinek megvalósítása. Összetett lekérdezések. Táblák összekapcsolása, lekérdezések egymásba 

ágyazása. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

- Bódi, B. 2003. Az SQL példákon keresztül: kezdőknek és haladóknak. Jedlik Oktatási Stúdió, 

Budapest. 

- Katona, E. 2013. Adatbázisok (Előadási jegyzet, BSc). Szegedi Tudományegyetem 

Informatikai Tanszékcsoport 88p. 

- Szabó, B. 2013. Adatbázis fejlesztés és üzemeltetés I. (Médiainformatikai Kiadványok). 

Eszterházy Károly Főiskola, Eger. 

Ajánlott szakirodalom: 

- Kende, M. – Kotsis, D. – Nagy, I. 2002. Adatbázis-kezelés az Oracle-rendszerben. Panem, 

Budapest 

- Gruber M. 2003. SQL A-Z. Kiskapu kiadó, Budapest 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek  

a) Tudás 

- ismeri a nagymennyiségű adatok strukturált tárolásának szükségességét és kezelési 

rendszerének alapelveit; 

- ismeri a különféle adatmodellezési eljárások elvi hátterét és gyakorlati megvalósítási 

lehetőségeit; 
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- ismeri az ER és relációs modellek ábrázolási eszközrendszerét; 

- ismeri az SQL lekérdezőnyelv végfelhasználói szintű parancs-rendszerét; 

- ismeri az SQL parancsokba ágyazható függvényeket és logikai vizsgálatokat. 

b) Képesség 

- képes szemantikai modellek alapján önállóan relációs sémákat levezetni; 

- képes a redundáns adatokat tároló adattáblákból normalizálással gyorsabb adatelérést 

biztosítani; 

- képes az egyes SQL-parancsok szerkezetét és működését értelmezni a gyakorlati megvalósítás 

érdekében; 

- képes önálló relációs modelleket alkotni a valós világ részfolyamatainak lehető 

leghatékonyabb leképezése érdekében; 

- képes az egyes adattáblák kulcsmegszorításait értelmezni, s összekapcsolt adatelérést végezni. 

c) Attitűd 

-- törekszik az adatbázis-kezelő rendszerek elméletének és a hozzá kapcsolódó paradigmák, 

elvek minél teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett ismeretei alkalmazásával törekszik egy térinformatikai adathalmaz strukturált és 

konzisztens működésének kialakítására; 

- törekszik az adatmodellek közötti átjárhatóság metódusainak helyes alkalmazására; 

- törekszik a redundancia-mentes adatbázis kiépítésével kapcsolatos követelmények betartására 

az adattáblák és kulcsmegszorítások logikai tervezése során; 

- törekszik a különböző SQL-parancsok és függvények használatának továbbfejlesztésére. 

d) Autonómia és felelősség 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- az adatbázis kezelés témaköréhez kapcsolódó bővebb szakirodalom feldolgozását megfelelő 

iránymutatás mellett önállóan végzi; 

- tisztában van az eltérő adatmodellek alkalmazásából adódó korlátokkal s azok redundanciára 

gyakorolható lehetséges hatásaival; 

- felelősséggel vizsgálja az adatbázisok sémáinak tervezése során alkalmazandó megszorításokat 

és azokról véleményt alkot. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Gergely egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Boda Judit, egyetemi tanársegéd 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Adatbázis kezelés 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Földrajzi adatbázisok 2) Földrajzi adatbázisok labor 

                   3) Adatszerkezetek 4) Adatbázis-kezelés 5) Adatbázis-kezelés gyakorlat  

                   6) Bevezetés a földrajzi adatbázis kezelésbe 
 

A tantárgy neve: Adatbázis-kezelés (TTGBG7028) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”:100% gyakorlati 

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 24 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 
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Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: 2 db zárthelyi dolgozat; 1 db szemináriumi 

dolgozat 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

ER modell: egyed, tulajdonság, kapcsolat fogalma, ábrázolásuk. Konkrét adatbázis létrehozása a 

modell segítségével. A relációs modell áttekintése. ER modell leképezése relációs modellre. 

Funkcionális, teljes, részleges és tranzitív függés fogalma. Normalizálás konkrét táblák segítségével. 

Relációs-algebra elemeinek példákon történő bemutatása. Oracle SQL Developer fejlesztői szoftver 

alkalmazása, egyszerű lekérdezések, eredménytábla mezőinek átnevezése. SELECT utasítás fontosabb 

részei. Függvények használata. Táblák összekapcsolása. Táblák, nézetek létrehozása, módosítása, 

törlése, rekordok módosítás, törlése. 

Szakirodalom  

 Bódi, B. 2003. Az SQL példákon keresztül: kezdőknek és haladóknak. Jedlik Oktatási Stúdió, 

Budapest. 

 Gruber M. 2003. SQL A-Z. Kiskapu kiadó, Budapest 

 Katona, E. 2013. Adatbázisok (Előadási jegyzet, BSc). Szegedi Tudományegyetem 

Informatikai Tanszékcsoport 88p. 

 Szabó, B. 2013. Adatbázis fejlesztés és üzemeltetés I. (Médiainformatikai Kiadványok). 

Eszterházy Károly Főiskola, Eger. 

 Varga, I. 2004. Adatbázis-kezelő rendszerek elméleti alapjai. Scientia Kiadó, Kolozsvár 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek  

Tudás:  

- ismeri az ER modellek ábrázolási eszközrendszerét; 

- ismeri az adattáblák rendszerének kialakításához szükséges eszközrendszert; 

- ismeri az adatbázis-sémák kialakításának megszorításait, kulcsok képzésének feltételeit; 

- ismeri az SQL lekérdezőnyelv végfelhasználói szintű parancs-rendszerét; 

- ismeri az SQL parancsokba ágyazható függvényeket és logikai vizsgálatokat. 

 

Képesség: 

- képes szemantikai modellek alapján önállóan relációs sémákat levezetni; 

- képes a redundáns adatokat tároló adattáblákból normalizálással gyorsabb adatelérést 

biztosítani; 

- képes arra, hogy bonyolult adat-igények kiszolgálására érdekében egymásba ágyazott 

lekérdezéseket hajtson végre a művelet gyorsítása érdekében; 

- képes az egyes SQL-parancsokat logikai választáson alapuló többlépcsős lekérdezéseket alkotni; 

- képes az egyes adattáblák kulcsmegszorításait értelmezni, s összekapcsolt adatelérést végezni. 

 

Attitűd: 

- törekszik az adatbázis-kezelő rendszerek elméletének és a hozzá kapcsolódó paradigmák, elvek 

minél teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett ismeretei alkalmazásával törekszik egy térinformatikai adathalmaz strukturált és 

konzisztens működésének fenntartására; 

- törekszik az adatmodellek közötti átjárhatóság metódusainak helyes alkalmazására; 

- törekszik a redundancia-mentes adatbázis kiépítésével kapcsolatos követelmények betartására az 

adattáblák és kulcsmegszorítások létrehozása során; 

- törekszik a különböző SQL-parancsok és függvények használatának rendszeres gyakorlására. 

 

Autonómia és felelősség: 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 
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- az adatbázis kezelés témaköréhez kapcsolódó bővebb szakirodalom feldolgozását megfelelő 

iránymutatás mellett önállóan végzi; 

- tisztában van az eltérő adatmodellek alkalmazásából adódó korlátokkal s azok redundanciára 

gyakorolható lehetséges hatásaival; 

- felelősséggel vizsgálja az adatbázisok sémáinak tervezése során alkalmazandó megszorításokat 

és azokról véleményt alkot. 
 

Tantárgy felelőse: Kissné Boda Judit egyetemi tanársegéd  

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Bertalan László egyetemi tanársegéd 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Geodéziai ismeretek, űrfelvételek, kommunikáció és szakmai 

gyakorlat 

Kredittartománya: 7 kredit 

Tantárgyai: 1) Alkalmazott geodéziai ismeretek  2) Űrfelvételek alkalmazása a geográfiában 

3) Kommunikáció   
 

A tantárgy neve: Kommunikáció (TTGBG7030) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100% 

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 24 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: rendszeres konzultáció a 

témavezetővel, a témában korábban megszületett tudományos munkák elolvasása és kijegyzetelése, a 

korábban tanult elemzési módszerek alkalmazása 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: a hallgató gyakorlati jegyét a félév során 

tanúsított szorgalma határozza meg 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás 

Célja hogy a hallgatók megismerkedjenek a kommunikáció jelenségeinek vizsgálatával a 

közvetlen, minden közvetítettséget nélkülöző kommunikatív események példáján. Képesek 

legyenek a társadalmi elvárásoknak megfelelően szóban és írásban kommunikálni, alkalmasak 

legyenek álláskeresésre, előadástartásra. Általános rálátással rendelkezzenek a pályázatírás, 

projektmenedzsment területére. 
 

Szakirodalom  

Allan Pease -Testbeszéd, Park Könyvkiadó, 1988 

Eric Verzuh - Projektmenedzsment, HVG Könyvek, 2005 

Robert Phipps - Beszélő testek, Akadémiai Kiadó, 2012 
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Sille István- Illem, etikett, protokoll, Akadémiai Kiadó, 2013 

B. Bernát István - Pais Károlyné - Rétfalvi Györgyi - Szilágyi Erzsébet - Turi László - Média, kultúra, 

kommunikáció, Libri Kiadó, 2012 

Görög Ibolya- Protokoll az életem, Athenaeum Kiadó, 2008 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek  

. Tudás:  

- Tudományos szempontok szerint képes rendszerezni adatokat, ismerethalmazokat, azokat elemzi és 

értékeli. 

- Ismeri a kommunikációs alapjelenségeket, a kommunikációs csatornákat, az illem, protokollszabályokat 

- Ismeri az álláskeresési csatornákat, az önéletrajz készítés szabályait  

- Ismeri a pályázati rendszereket és a pályázatok sikeres megvalósításához fontos projektmenedzsmentet 

- Ismeri a szervezeten belüli kommunikáció szabályait 

Képesség: 

- Alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői 

feladatok ellátására. 

- Képes reális önértékelésre és önkorrekcióra 

- Képes a társadalmi szabályoknak, elvárásoknak megfelelő kommunikációra, viselkedésre 

Attitűd: 

- Nyitott a felmerülő problémák felismerésére, elemzésére, törekszik azok megoldására, szintetizáló, 

kommunikatív, pozitív kapcsolatteremtő személyiség. 

- Elkötelezett az igényes és minőségi munka iránt, továbbtanulási készség, és a megszerzett 

hidrobiológiai ismeretek gyakorlatban történő, irányító jellegű gyakorlása jellemzi, ugyanakkor 

csapatmunkára is alkalmas. 

- Nyitott az új ismeretek befogadására, tanulásra és művelődésre, más szakmai csoportokkal történő 

folyamatos együttműködésre. Aktívan keresi a szakmai fejlődés lehetőségét, segíti a szakmai információ 

hatékony áramlását környezetében. 

Autonómia és felelősség: 

- Rendelkezik kisebb munkacsoportok irányításához, munkájuk megszervezéséhez szükséges 

önállósággal, fejlesztési irányok kijelöléséhez szükséges felelősségtudattal.  

- Kezdeményező és döntéshozatali, valamint határozott személyes felelősségvállalási képesség jellemzi. 

- A több éves szakmai gyakorlatot igénylő kérdésekben, ilyen jellegű tevékenységek ellátásában segítségre van 

szüksége.   
 

Tantárgy felelőse: Csománé Tóth Katalin, hivatalvezető közgazdász 

 

 

 

 

A tantárgy neve: Térinformatikai szakmai gyakorlat (TTGBG7029)  Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100% 

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 6 hét az adott félévben, 

A számonkérés módja: a cég igazolása, megadott formátumban 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 
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Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A hallgató 6 hetet tölt el egy állami vagy magáncégnél, ahol szakmai munkát végez, így 

szerez tapasztalatot és szembesül az esetlegesen felmerülő szakmai hiányosságaival, melyeket 

még a továbbiakban van ideje és lehetősége pótolni. 

 

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek  

a) Tudás:  

- ismeri a geográfia és a geoinformatika alapvető módszereit a természet- és társadalomföldrajz 

fő szakterületein; 

- rendelkezik elméleti és gyakorlati természet- és társadalom-földrajzi alapismeretekkel, 

melyeket a külső cégnél potenciálisan használ; 

- Ismeri a geoinformatikai gyakorlathoz kapcsolódó alapvető számítási módszereket.; 

- Ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit, és az azokból levonható 

következtetések korlátait; 

- Ismeri a geoinformatikai terepi és laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére alkalmas alapvető 

módszereket. 

b) Képesség: 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a természet- és társadalomföldrajz gyakorlati helyén 

való alkalmazására; 

- képes a geoinformatikában szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására 

alkalmazni; 

- képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására; 

- képes munkahelyén az általa megismert laboratóriumi, terepi szakeszközök használatára, 

azoknál adatfelvételekre, a társadalomföldrajzi adatok adatbázisba rendezésére; 

- képes a földrajzi eredmények megjelenítésére, térképezésére. 

c) Attitűd: 

- Gyakorlata alatt a terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el, 

elkötelezett a fenntartható fejlődés iránt; 

- képes tudásának folyamatos gyarapítására; 

- együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást 

részesíti előnyben; 

- munkája során törekszik a természetes és mesterséges globális rendszerek figyelembe vételére; 

- törekszik a Földnek és tágabb környezetének megismerésére, a meglévő természeti rendszerek 

megóvására. 

- törekszik a nyitott együttműködésekre, szakmai eszmecserékre kollégáival. 

d) Autonómia és felelősség: 

- felelősséggel vállalja szakmáján belül a földi természetes folyamatok megőrzését; 

- alapvető szakmai kérdésekben önállóan, források felhasználásával hoz döntéseket; 

- felelősséggel tevékenykedik szakmájában; 

- tisztában van munkahelyén kijelentéseinek súlyával;  

- tudását megosztja környezetével, felelősséggel vállalva szakmája értékrendjét. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Gergely egyetemi adjunktus, PhD 

 
 

 

 

A TÁJ- ÉS KÖRNYEZETFÖLDRAJZ specializáció további tantárgyai 
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Az ismeretkör: Adatbázis-kezelés, Geoinformatika a táj- és környezetvédelemben ,  A 

terület- és településfejlesztés alapjai, A turizmusoktatás speciális ágazatai  

Kredittartománya: 8, 6, 7, ill. 7 kredit 
 

A tantárgy neve: Földrajzi adatbázisok (TTGBE7013) Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100% 

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 14 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus elején megismerkednek magával az adattal, mérési szintjeivel, a mintavétellel, a mintavételi 

hibákkal, az adatmátrix-szal, a kiugró és hiányzó adatok problémájával. Ezt követően a térképi, 

meteorológiai, vízrajzi, talajtani és a társadalomföldrajzi adatbázisok következnek. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

Podani J. 1997. Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás rejtelmeibe. Scientia Kiadó, Budapest 

Précsényi I. 1995. Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális 

biológiában. KLTE Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék Viselkedésökológiai Kutatócsoport, 

Debrecen 

Jankó A. 2007. Magyarország katonai felmérései: 1763-1950, Argumentum, A Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

Könyvtára sorozat 

 

Ajánlott szakirodalom: 

Falus I., Ollé J. 2000. Statisztikai módszerek pedagógusok számára, Okker Kiadó, 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri az adatmátrix fogalmát, jelentőségét és fel tudja használni részben a tárgyhoz kapcsolódó 

gyakorlaton végzett elemzések során, valamint a gyakorlati életben jelentkező elemzésekhez 

kapcsolódó feladatok megoldása során, 

- ismeri az elemzések korlátait, 

- ismeri a kiugró adatok és hiányzó adatok lehetséges kezelésének módjait, 

- ismeri a természetföldrajzban használatos térképi és táblázatos adatbázisokat, 

- ismeri a társadalomföldrajzban használatos térképi és táblázatos adatbázisokat. 

Képesség: 

- képes átlátni a földrajzi adatok elemzésével kapcsolatos problémákat, 

- képes egy elemezhető adatmátrix előállítására, 

- átlátja az adatgyűjtés korlátait, 

- képes a földrajzi adatbázisok összegyűjtésére, 

- képes más tudományterületek számára tanácsot adni a térbeli adatokkal kapcsolatos kérdésekben. 

Attitűd: 

- törekszik a minél reprezentatívabb mintavételre, 

- kerüli a preferenciális mintavételt annak torzító hatása miatt, 

- nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem területén 

dolgozó szakemberekkel, 

- hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és nem szakmai 

közönség felé. 

- nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 
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Autonómia és felelősség: 

- átlátja és kezeli a térbeli bizonytalanságból adódó problémákat, 

- saját munkájának eredményét reálisan és felelősséggel értékeli, 

- tudatosan vállalja szakmája etikai normáit, 

- önálló döntéseket hoz a földrajzi feladatok megoldása során, 

- magabiztosan képviseli a földrajz és a természettudományok adatgyűjtési technikáit 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanár, DSc 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Adatbázis-kezelés, Geoinformatika a táj- és környezetvédelemben, A 

területfejlesztés gyakorlata, ill. A turizmus speciális ágazatainak oktatása  

Kredittartománya:  7, 6, 7 ill. 7  kredit 

Tantárgyai: 1) Földrajzi adatbázisok 2) Földrajzi adatbázisok laborgyakorlat 

                   3) Adatszerkezetek 4) Adatbázis-kezelés  5) Adatbázis kezelés gyak.  

 6) Bevezetés a földrajzi adatbázis kezelésbe 
 

A tantárgy neve: Földrajzi adatbázisok (TTGBL7014) Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: laborgyakorlat 100% 

A tanóra típusa: laborgyakorlat,   

                óraszáma: 14 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzuson a hallgatók előbb megismerkednek a főbb interneten és nyomtatott formában elérhető 

adatbázisokkal, és megtanulják az elemezhető adatmátrix előállítását és a már korábbiakban tanult 

módszerekkel gyakorolják az elemzést. Az óra lényege a gyakorlatszerzés az adatelemzésben. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

Podani J. 1997. Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás rejtelmeibe. Scientia Kiadó, Budapest 

Précsényi I. 1995. Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális 

biológiában. KLTE Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék Viselkedésökológiai Kutatócsoport, 

Debrecen 

Jankó A. 2007. Magyarország katonai felmérései: 1763-1950, Argumentum, A Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

Könyvtára sorozat 

 

Ajánlott szakirodalom: 

Falus I., Ollé J. 2000. Statisztikai módszerek pedagógusok számára, Okker Kiadó, 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri az adatmátrix fogalmát, jelentőségét és fel tudja használni részben a tárgyhoz kapcsolódó gyakorlaton 

végzett elemzések során, valamint a gyakorlati életben jelentkező elemzésekhez kapcsolódó feladatok 

megoldása során, 
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- ismeri az adatforrásokat, 

- ismeri az alapvető elemzési módszereket, 

- ismeri az eredmények interpretációjának a lépéseit, 

- ismeri és alkalmazza az alapvető geomatematikai ismereteket. 

Képesség: 

- képes átlátni a földrajzi adatok elemzésével kapcsolatos problémákat, 

- képes egy elemezhető adatmátrix előállítására, 

- képes a földrajzi adatbázisok összegyűjtésére, elő tudja állítani az adatmátrixot 

- képes az önálló elemzésre azok korlátainak ismeretében, 

- képes más tudományterületek számára tanácsot adni a térbeli adatokkal kapcsolatos kérdésekben. 

Attitűd: 

- törekszik a minél reprezentatívabb mintavételre, 

- kerüli a preferenciális mintavételt annak torzító hatása miatt, 

- nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem területén dolgozó 

szakemberekkel, 

- hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és nem szakmai 

közönség felé. 

- nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómia és felelősség: 

- átlátja és kezeli a térbeli bizonytalanságból adódó problémákat, 

- saját munkájának eredményét reálisan és felelősséggel értékeli, 

- tudatosan vállalja szakmája etikai normáit, 

- önálló döntéseket hoz a földrajzi feladatok megoldása során, 

- magabiztosan képviseli a földrajz és a természettudományok adatgyűjtési technikáit 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanár, DSc 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Tájföldrajz 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Tájökológia 2) Geoökológia  3) Tájvédelem   4) Tájvédelem gyak. 
 

A tantárgy neve: Tájökológia (TTGBE6008) Kreditértéke:3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: elmélet 100%   

A tanóra típusa: előadás  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A tájökológia kialakulása és jelenlegi szakterületi elhelyezkedése. A tájökológia 

tárgyának, céljainak és módszereinek vázlatos áttekintése. A tájökológia alapfogalmai, és 

ezek speciális geográfiai aspektusa. 

Az ökológiai tájszerkezet alapelemei, az elemek közti kapcsolatok fontossága. A 

tájökológia természettudományos vonásai: az objektivitás, a mérhetőség, a 
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számszerűsíthetőség problémája. A tájökológiában alkalmazott modellek jellemzése. 

Szakirodalom  

Csorba P. 2006: Tájökológia. Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen 

Csorba P. – Fazekas I.(szerk.) 2008: Tájkutatás, tájökológia. Meridián Alapítvány 

Kertész Á. 2003: Tájökológia. Holnap Kiadó Budapest 

Lóczy D. 2002: Tájértékelés, földértékelés. Dialóg Campus Kiadó, Pécs 

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

 

Tudás:  

- ismeri a tájökológia helyét a tájtudományi szakterületek között 

- ismeri a tájökológia rendszerelméleti hátterét 

- ismeri a tájökológia feladatát a korszerű tájtervezésben 

- ismeri az ökológiai tájszerkezet alapelemeit és ezek tulajdonságait  

- ismeri az antropogén környezethasználat tájökológia szerkezet és működést befolyásoló hatásait  

Képesség: 

- képes átlátni a tájökológia alapozó tudományi szerepét a tájjal foglalkozó szakterületek között, képes a 

földrajzi szempontok felismerésére, a földrajzi ismeretek alkalmazására  

- képes megállapítani a tájökológia felhasználási lehetőségeit a tájszerkezet alakításában 

- képes eszközöket találni a tájszerkezet ökológiai működő képességének javítása érdekében 

- képes tájökológiai modellek felépítésére 

- képes alkalmazni külföldi tájökológiai tapasztalatokat 

Attitűd: 

- törekszik a tájökológia szakterületi beágyazottságából eredő előnyök gyakorlati alkalmazására 

- törekszik a rendszerelméleti ismeretek konkrét tájtervezési felhasználására 

- törekszik felismerni a tájak működésének és megjelenésének (arculatának, karakterének) 

összefüggéseit  

- törekszik megérteni a tájhasználati konfliktusok ökológiai aspektusát 

- törekszik megmagyarázni a tájműködési problémák megoldásának előnyeit, nehézségeit 

Autonómia és felelősség: 

- felelősséggel vizsgálja az emberi tevékenység környezetkárosító hatásának okait 

- együttműködik a többi tájkutató szakértővel a tájhasználati konfliktusok kezelésében 

- felelősséggel vállalja a tájökológia földtudományi háttérismereteinek képviseletét 

- felelősséggel vállalja az ökológiai tájhasználat alkalmazása során felmerülő esetleges érdekellentétek 

feloldását 

          -önálló szakmai fellépését releváns szakirodalmi tájékozottsággal teszi hitelessé       
 

Tantárgy felelőse: Dr. Novák Tibor egyetemi docens, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör:Környezetvédelem 
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Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Regionális környezetvédelem  2) Regionális környezetvédelem gyak. 

3) Környezetvédelmi intézményrendszer  4) Talajvédelem 5) Talajvédelem gyak. 
 

A tantárgy neve: Regionális környezetvédelem (TTGBE6009) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elmélet 100% 

A tanóra típusa: előadás,   

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: Általános környezetvédelem (TTGBE6003) 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus tartalma, témakörei: Az ember és a természeti környezet kölcsönhatásának alakulása. A 

társadalmi gazdasági fejlettség és a környezeti hatások kapcsolata. Az ökológiai lábnyom fogalma. Az 

európai erdők természetes típusai. Az erdőpusztulás okai és következményei. Az erdőtelepítés és a 

fakitermelés környezeti hatásai. A levegő regionális háttérszennyezettsége Európában. Az 

éghajlatváltozás okai és várható hatásai Európában. A klímaváltozás elleni küzdelem. A felszíni és a 

felszín alatti vizek szennyezettsége Európában. A talajok állapota Európában, a főbb talajdegradációs 

tényezők bemutatása. A légszennyezettség alakulása Magyarországon. A felszíni és a felszín alatti 

vizek állapotának alakulása Magyarországon. A talajok állapotának alakulása Magyarországon. 

Szakirodalom  

Kötelező irodalom: 

Kerényi Attila (2003) Európa természet- és környezetvédelme – Nemzeti Tankönyvkiadó 534 p. 

Ajánlott szakirodalom: 

Kerényi Attila (1998): Általános környezetvédelem. Globális gondok, lehetséges megoldások. Mozaik 

Oktatási Stúdió, Szeged. 

Mezősi Gábor (2008) Magyarország környezetföldrajza. Földrajzi tanulmányok Vol. 3. JATEPress, 

Szeged.147 p. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása: 

- ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, társadalom-, 

valamint részben regionális földrajzi területen; 

- ismeri az Európai kontinens környezeti állapotának fő jellemzőit, a legfontosabb környezeti 

problémákat; 

- ismeri a kontinensen előforduló környezeti problémák megoldásának lehetséges módjait;   

- ismeri a klímaváltozás hátterében húzódó okokat és az Európai kontinensen várható 

következményeket; 

- ismeri Magyarország környezeti állapotának főbb jellemzőit, a legfontosabb környezeti 

problémákat; 

- ismeri a hazai környezeti problémák megoldási lehetőségeit;  
 

b) képességei: 

- képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, társadalom-, 

valamint részben regionális földrajzi területen meglévő összefüggések átlátására; 

- érti az Európai kontinensen meglévő környezeti problémákat; 

- képes a kontinensen előforduló környezeti problémák felismerésére és megfogalmazására; 
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- képes átlátni a klímaváltozás hátterében húzódó okokat és az Európai kontinensen várható 

következményeket; 

- képes a hazánkban jelentkező környezeti problémák felismerésére és értékelésére, a megoldási 

lehetőségek megfogalmazására;  

- képes a környezetvédelmi témájú szakirodalom feldolgozására; 

c) Attitűdje: 

- törekszik az ember és a természeti környezet közötti kölcsönhatások értelmezésére, minél 

teljesebb megismerésére; 

- törekszik az Európai kontinensen meglévő környezeti problémák átlátására, megértésére; 

- törekszik arra, hogy a környezeti problémákra szintetizáló látásmóddal tekintsen; 

- törekszik arra, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos tudását folyamatosan továbbfejlessze; 

- törekszik arra, hogy hazánkban jelenlévő környezeti problémákat átlássa, megértse; 

- a környezettudatosság iránti elkötelezettsége irányítja és alakítja életvitelét és tetteit;  

d) Autonómia és felelősség: 

- nyitott a környezetvédelem terén tevékenykedő szakemberekkel való együttműködésre; 

- felelősséggel vizsgálja a környezeti problémákat és azokról véleményt alkot; 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- felelősséget vállal a környezetvédelem terén hozott döntéseiért; 

- felelősséggel vizsgálja a környezetszennyező, környezetterhelő folyamatok kockázatait és 

szakmai tudása alapján kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét; 

- a környezetvédelmi témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett 

önállóan végzi. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó György tszv. egyetemi docens, PhD. 

 

 

 

Az ismeretkör: Környezetvédelem 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Regionális környezetvédelem 2) Regionális környezetvédelem gyakorlat 

               3) Környezetvédelmi intézményrendszer 4) Talajvédelem 5) Talajvédelem gyakorlat 
 

A tantárgy neve: Regionális környezetvédelem (TTGBG6013) Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100 % 

A tanóra típusa: gyakorlat,   

                óraszáma: 14 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: Általános környezetvédelem (TTGBE6003) 
TTGBE6003 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus tartalma, témakörei: Az ökológiai lábnyom fogalma, és jelentősége. Az ökológiai lábnyom 

kiszámításának módszertana. Európa természeti adottságai a holocén elején. Az ember és 

környezetének kölcsönhatásai Európában a paleolitikumtól a fémek megmunkálásának kezdetéig. Az 

ember és környezetének kölcsönhatásai Európában a fémek megmunkálásának kezdetétől a 

középkorig. Természeti katasztrófák az ókori Európában. Ember és környezete Európában a középkor 

kezdetétől az ipari forradalomig. Az első és a második ipari forradalom környezeti hatásai. Ember és 

környezete Európában a 20. században. A modern mezőgazdaság, az energiatermelés és a közlekedés 
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környezeti hatásai. A városi környezet Európában − általános értékelés, a városok 

levegőszennyezettsége. Az európai városok vízellátása, vízminősége, zajszennyezése. Az európai 

városok lakásellátottsága és a városon belüli területhasználat, a városi hulladék mennyisége és 

kezelése. A témából tartott hallgatói kiselőadás, majd az előadás értékelése, illetve a téma megvitatása. 

A városi környezet összetett minősítése. 

Szakirodalom  

Kötelező irodalom: 

Kerényi Attila (2003) Európa természet- és környezetvédelme – Nemzeti Tankönyvkiadó 534 p. 

Ajánlott szakirodalom: 

Kerényi Attila (1998): Általános környezetvédelem. Globális gondok, lehetséges megoldások. Mozaik 

Oktatási Stúdió, Szeged. 

Mezősi Gábor (2008) Magyarország környezetföldrajza. Földrajzi tanulmányok Vol. 3. JATEPress, 

Szeged.147 p. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

e) tudása: 

- ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, társadalom-, valamint 

részben regionális földrajzi területen; 

- ismeri az ember és a természeti környezet közötti kapcsolatrendszer alakulását Európában az egyes 

történelmi korok esetében; 

- ismeri a kontinens nagyvárosaiban jellemző környezeti problémákat a problémák hátterében meghúzódó 

okokat;  

- ismeri az Európai kontinens nagyvárosaiban jellemző környezeti problémák megoldási lehetőségeit; 

- ismeri az Európai kontinens környezeti állapotára vonatkozó információs adatbázisokat;   

- ismeri az ökológiai lábnyom fogalmát és ki tudja számítani a saját ökológiai lábnyomát és tisztában van 

a lábnyomának csökkentési lehetőségeivel;  

 

f) képességei: 

- képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, társadalom-, valamint 

részben regionális földrajzi területen meglévő összefüggések átlátására;  

- képes az ember és a természeti környezet közötti kölcsönhatások értelmezésére; 

- érti az Európai kontinens nagyvárosaiban meglévő környezeti problémákat; 

- képes a környezeti problémák felismerésére és megfogalmazására, valamint a megoldási lehetőségek 

felvázolására; 

- képes felkutatni és alkotó módon használni a kontinens környezeti állapotára vonatkozó információs 

adatbázisokat; 

- képes az ökológiai lábnyom értelmezésére és saját ökológiai lábnyomának kiszámítására; 

 

g) Attitűdje: 

- törekszik az ember és a természeti környezet közötti kölcsönhatások értelmezésére, minél teljesebb 

megismerésére; 

- törekszik az Európai kontinensen nagyvárosaiban meglévő környezeti problémák átlátására, megértésére; 

- törekszik arra, hogy a környezeti problémákra szintetizáló látásmóddal tekintsen; 

- törekszik arra, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos tudását folyamatosan továbbfejlessze; 

- a környezettudatosság iránti elkötelezettsége irányítja és alakítja életvitelét és tetteit;  

- törekszik tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására;  

 

h) Autonómia és felelősség: 

- nyitott a környezetvédelem terén tevékenykedő szakemberekkel való együttműködésre; 

- felelősséggel vizsgálja a környezeti problémákat és azokról véleményt alkot; 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- felelősséget vállal a környezetvédelem terén hozott döntéseiért; 

- felelősséggel vizsgálja a környezetszennyező, környezetterhelő folyamatok kockázatait és szakmai 

tudása alapján kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó György tszv. egyetemi docens, PhD. 
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Az ismeretkör: Tájföldrajz 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai:1) Tájökológia 2) Geoökológia  3) Tájvédelem   4) Tájvédelem gyak. 
 

A tantárgy neve: Geoökológiai ismeretek (TTGBG6011) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 33.33%, ill. 66.66% gyakorlati 

A tanóra típusa: előadás, ill. gyakorlat,   

                óraszáma: 12, ill. 24, összesen 36 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek -:  
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, a geoökológia kialakulásának, tudományközi kapcsolatainak, kutatási 

területeinek, geoökológiai vizsgálatok tér-idő léptékének bemutatása. A kurzus gyakorlati 

részének célja, a legfontosabb geoökológiai tényezők terepi adatgyűjtési, mintavételi és mérési 

módszerek megismerése. Tárgyalásra kerülnek az élővilág indikációs jelenségeinek 

értelmezéséhez szükséges terepi mintavételi módszerek, a terepen gyűjtött adatok 

feldolgozásának, ábrázolásának és elemzésének lehetőségei. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

Hortobágyi T. - Simon T. szerk. (1981.): Növényföldrajz, társulástan, és ökológia, Tankönyvkiadó, Bp. 

oldalszámok: 28-33;155-166;267-271;301-310;323-325;373-408. 

Novák T. (2013): Talajtani praktikum (Talajok terepi vizsgálata, leírása és osztályozása), Meridián 

Alapítvány, Debrecen,  (ISBN 978-963-08-4044-6) 9-76. oldal 

Török P. - Lukács B. - Tóthmérész B. (2010): Terepi módszerek a vegetáció vizsgálatához, Debreceni 

Egyetemi Kiadó, 0-56. oldal 

Ajánlott szakirodalom: 

Heinrich, D.-Hergt, M.(1994): Ökológia, SH atlasz, Springer, Bp.  

Majer J. (1993): Az ökológia alapjai, Szaktudás kiadó  

Mátyás Cs. (szerk.) (1996.): Erdészeti ökológia, Mezőgazda kiadó, Bp. 

Száraz P. (1987): Ökológiai zsebkönyv, Gondolat, Bp.  

Blumenstein O. – Schachtzabel, H. – Barsch, H. – Bork, H-R. – Küppers, U. (2000): Grundlagen der 

Geoökologie, Erscheinungen und Prozesse in unserer Umwelt, Springer, Berlin-Heidelberg, 258.  

Hugett, R. J. (1995): Geoecology – an evolutionary approach, Routledge, London, 320. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

Ismerje a geoökológia alapvető koncepcióit. 

Ismerje a geoökológiai rendszerek jellemzőit. 
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Ismerje a bioindikátorokat és alkalmazási lehetőségeit. 

Ismerje az ökológiai és geoökológiai adatgyűjtés, mintavételi módszereit. 

Ismerje az ökológiai indikáció elvét, indikációs jelenségeket. 

 

Képesség: 

Képes a geoökológiai feladatok értelmezésére. 

Érti a természetvédelmi jogi szabályozás alapjait. 

Rendelkezik geoökológiai problémák kapcsán problémamegoldó készségekkel. 

Képes terepi mintavétel megvalósítására. 

Képes az ökológiai és geoökológiai témájú szakirodalom feldolgozására. 

 

Attitűd: 

Törekedjen geoökológiai kutatási eredményeinek megismerésére. 

Törekedjen a terepi mintavételi eljárások megismerésére. 

Törekedjen arra, hogy a geoökológiai feladatokra szintetizáló látásmóddal tekintsen.  

Törekedjen arra, hogy a természettudományokkal kapcsolatos tudását folyamatosan továbbfejlessze. 

Érzékeny az regionális és globális ökológiai problémákra. 

A környezettudatosság iránti elkötelezettsége irányítja és alakítja életvitelét és tetteit. 

 

Autonómia és felelősség: 

Nyitott az ökológiával foglalkozó szakemberekkel való együttműködésre. 

Felelősséggel vizsgálja a természetvédelmi problémákat és azokról véleményt alkot. 

Felelősséget vállal a geoökológia terén hozott döntéseiért. 

Képes terepi mintavételből származó adatok önálló értékelésére. 

        -Az ökológiai témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Novák Tibor József egyetemi docens, PhD. habil. 

 

 

 

Az ismeretkör: Környezetvédelem 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Regionális környezetvédelem 2) Regionális környezetvédelem gyakorlat 

3) Környezetvédelmi intézményrendszer 4) Talajvédelem 5) Talajvédelem 
 

A tantárgy neve: Talajvédelem (TTGBE6012) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100% 

A tanóra típusa: előadás,   

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 
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Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus tartalma, témakörei: A talajvédelem fogalma, tárgya, jelentősége. A talajokat veszélyeztető 

degradációs tényezők általános értékelése. A talajtömörödés és a talajszerkezet leromlása. A 

talajsavanyodás okai és következményei. A talajsavanyodás elleni védekezés lehetséges módjai. A 

másodlagos szikesedés okai és következményei. A másodlagos szikesedés elleni védekezés lehetséges 

módjai. A fő talajszennyező források. A talajszennyezés hatása a talajok talaj élővilágára, illetve a 

talajok termőképességére. A szennyezések elleni védekezés módjai. A defláció fogalma, 

kialakulásának okai és következményei. A defláció elleni védekezés lehetséges módjai. A talajeróziót 

kiváltó tényezők vizsgálata. Az areális és a lineáris erózió. A geológiai és a talajtani adottságok szerepe 

az erózió alakulásában. A növényborítottság és az ember szerepe az erózió alakulásában. A biológiai, 

az agrotechnikai és a műszaki talajvédelem lehetőségei az erózió elleni védekezésben. 

Szakirodalom  

Kötelező irodalom: 

Kerényi A. (1991) Talajerózió, Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 219. 

 

Ajánlott szakirodalom: 

Stefanovits P. – Filep Gy. – Füleky Gy. (1999) Talajtan. Mezőgazda Kiadó Budapest, p. 470. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása: 

 

- ismeri az talajvédelem fogalmát, a hazánkban előforduló főbb talajdegradációs tényezőket; 

- ismeri az egyes talajdegradációs tényezők kiváltó okait és a védekezési lehetőségeket;  

- ismeri a csapadék és a lejtő szerepét a talajerózió kialakulásában; 

- ismeri a geológiai, a talajtani és a növényzeti adottságok, valamint az ember szerepét a 

talajerózió alakulásában; 

- ismeri a talajvédelem biológiai, agrotechnikai és műszaki módszereit;  
 

b) képességei: 

- érti a talajvédelem fogalmát képes felismerni a talajokat veszélyeztető talajdegradációs 

tényezőket;  

- képes felismerni a talajok degradálódását kiváltó okokat és képes megnevezni a védekezési 

lehetőségeket;  

- képes átlátni, hogy egy adott terület geológiai, talajtani és növényzeti adottságai hogyan 

befolyásolják a talajerózió alakulását; 

- érti és átlátja a talajvédelem biológiai, agrotechnikai és műszaki módszereit; 

- képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételeinek és az azokból levonható 

következtetések pontos megadásával; 

- képes felismerni a geokörnyezeti konfliktusokat és kialakítja azok megoldásának lehetséges 

módozatait; 

 

c) Attitűdje: 

- törekszik a talajokat veszélyeztető tényezők minél alaposabb megismerésére; 

- törekszik a talajok degradálódását kiváltó okok átlátására, megértésére; 

- törekszik arra, hogy a talajvédelmi problémákra szintetizáló látásmóddal tekintsen; 

- törekszik a talajerózió alakulását befolyásoló tényezők megismerésére; 

- törekszik arra, hogy minél alaposabban megismerje a talajvédelem biológiai, agrotechnikai és 

műszaki módszereit; 

- törekszik tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására;  

 

d) Autonómia és felelősség: 

- nyitott a talajvédelem terén tevékenykedő szakemberekkel való együttműködésre; 
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- felelősséggel vizsgálja a talajokkal kapcsolatos problémákat és azokról véleményt alkot; 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- felelősséget vállal a talajvédelem terén hozott döntéseiért; 

- felelősséggel vizsgálja talajdegradációt előidéző folyamatokat és szakmai tudása alapján 

ezekről véleményt alkot; 

- a talajvédelmi témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan 

végzi. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Posta József egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Szabó György tszv. egyetemi docens, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Tájföldrajz 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Tájökológia  2) Geoökológia  3) Tájvédelem  4) Tájvédelem gyakorlat 
 

A tantárgy neve: Tájvédelem gyakorlat (TTGBG6016) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: 100% gyakorlati 

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja:gyakorlati  jegy 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja a tájvédelem gyakorlati lehetőségeinek megismerése, a hatósági munka 

alapvető dokumentumainak megismerése, valamint jellemző hazai tájvédelmi 
esettanulmányok feldolgozása. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

Kerényi Attila: Tájvédelem, Pedellus Tankönyvkiadó, 2007, Debrecen, 184. 

Ajánlott szakirodalom: 

Haraszthy László (2013): Értékőrző gazdálkodás Natura 2000 területekenPro Vértes természetvédelmi 

Közalapítvány. Pp. 90 

Tájvédelmi Kézikönyv: 

http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/Tajvedelmi_kezikonyv_3_kiadas.pdf 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

 

tudása 

Ismerje a tájvédelem gyakorlati célkitűzéseit é azok helyét a döntéshozatali folyamatokban.  

Ismerje az európai tájegyezményt. 

Ismerje a tájvédelmi jogi szabályozás alapjait. 

http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/Tajvedelmi_kezikonyv_3_kiadas.pdf
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Ismerje az egyedi tájértékek kataszterezésének módszereit és menetét. 

Ismerje a tájvédelem alapvető dokumentumait. 

Ismerje a haza tájvédelemmel kapcsolatos hazai adatbázisokat és azok alkalmazási lehetőségeit. 

Ismerje a tájmetriai mutatók gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. 

képességei 

Képes a tájvédelmi célkitűzéseinek értelmezésére. 

Érti a tájvédelmi jogi szabályozás alapjait. 

Képes az elsajátított módszerek alapján egyedi tájértékek kataszterezéséhez szükséges adatgyűjtésre, 

adatrögzítésre, az adatok feldolgozására és értelmezésére. 

Rendelkezik a tájvédelmi problémák kapcsán problémamegoldó készségekkel. 

Képes a tájvédelmi témájú szakirodalom feldolgozására. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Novák Tibor József egyetemi docens, PhD. habil. 

 

 

 

Az ismeretkör:Környezetértékelés 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Környezetvédelmi jog és irányítás, 2) Környezetgazdálkodás alapjai 

                3) Környezeti Hatásvizsgálat 4) Pályázatírás módszertana 
 

 

A tantárgy neve: Környezetgazdálkodás alapjai (TTGBG6014) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: 33% elméleti, 66% gyakorlati 

A tanóra típusa: előadás és gyakorlat,  

                 óraszáma: 14, ill. 28, összesen 42 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: üzemlátogatás 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: beadandó feladat 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus során a hallgatók megismerik a környezetgazdálkodás tárgyát és eszközrendszerét, a 

környezettervezés, környezetfejlesztés, környezetkímélő technológiák alkalmazását. A kurzus során 

részletesen foglalkozunk a hulladékgazdálkodás (fenntartható anyag- és erőforrásgazdálkodás) 

céljával, fontosabb alapelvei, prioritási sorrendjével. A hallgatók megismerik a települési szilárd 

hulladékok kezelésének technológiai folyamatait és műszaki lehetőségeit az előkezeléstől az 

anyagában történő és energetikai hasznosításon át az ártalmatlanításig.  Foglalkozunk a hazai 

kommunális hulladékgazdálkodási feladatokkal és azok megvalósításának költségeivel. A hallgatók 

megismerik a termelési folyamatok környezeti hatásait, hulladékszegény (tiszta) technológiákat, a gáz 

(gőz), folyadék és szilárd halmazállapotú ipari hulladékok kezelésének legfontosabb műveleti 

lehetőségeit. Foglalkozunk továbbá a környezettudatos energiagazdálkodás főbb pilléreivel és 
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technikai lehetőségeivel. 

Szakirodalom  

Fazekas István: Települési szilárd hulladékok kezelése távoktatási munkatankönyv – DE Tájvédelmi és 

Környezetföldrajzi Tanszék, Db. 2016. 

Fazekas István: Környezettudatos energiagazdálkodás távoktatási munkatankönyv – DE Tájvédelmi és 

Környezetföldrajzi Tanszék, Db. 2008. 

Ajánlott szakirodalom: 

Baróthfi István szerk.: Környezettechnika – Mezőgazda Kiadó, Bp. 2000 

Sántha Attila: Környezetgazdálkodás I-II. - Nemzeti Könyvkiadó, Bp. 1993 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

Ismerje a környezettervezés, környezetfejlesztés, környezetkímélő technológiák fogalmait és 

eszközrendszerét. Ismerje a hulladékgazdálkodás (fenntartható anyag- és erőforrásgazdálkodás) céljait, 

alapelveit.  

Ismerje a hulladékgazdálkodás tevékenységi körét és technológiai folyamatait.  

Ismerje a hazai hulladékgazdálkodási feladatokat és azok megvalósításának költségei.  

Ismerje a termelési folyamatok környezeti hatásait, tisztítási technológiákat.  

Ismerje a környezettudatos energiagazdálkodás főbb pilléreit és technikai lehetőségeit. 

 

Képesség: 

Képes a környezetvédelmi elvek gyakorlati alkalmazására. 

Képes egy szervezet vagy egy település hulladék- és energiagazdálkodásának áttekintésére, 

megszervezésére. 

Képes környezeti adatgyűjtésre, adatrögzítésre, az adatok feldolgozására és értelmezésére. 

Képes a legjobb elérhető technikák kiválasztására.  

Képes környezetgazdálkodási problémák megoldására.  

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Fazekas István egyetemi adjunktus, PhD  

 

 

 

 

Az ismeretkör: Geoinformatika a táj- és környezetvédelemben 

Kredittartománya: 6 kredit 

Tantárgyai: 1) Földrajzi adatbázisok 2) Földrajzi adatbázisok labor 

3) Geoinformatika a környezeti rendszerekben 4) Felszínelemzési módszerek 
 

A tantárgy neve: Geoinformatika a környezetvédelemben 

(TTGBL7021) 
Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100% 

A tanóra típusa: laborgyakorlat,  

                óraszáma: 24 az adott félévben 
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Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: tanári felügyelet melletti 

projektmunka 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzuson a hallgatók megismerkednek a geoprocesszálás, puffergenerálás témaköreivel 

feladatmegoldásokon keresztül. Megismerik a WMS, WFS és TMS rétegek fogalmát, jelentőségét, 

valamit szerkesztik az Open Street Map állományokat: új információ felvitele, minőségi ellenőrzése. 

Végül 3-5 fős csoportokban projektmunkát végeznek és a végén csapatonként bemutatják munkájuk 

eredményét. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

Detrekői Á. – Szabó Gy. (2002) Térinformatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Quantum GIS felhasználói kézikönyv. www.qgistutorials.com 

 

Ajánlott szakirodalom: 

Detrekői Á. – Szabó Gy. (1995) Bevezetés a térinformatikába.  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Elek I. (2008) Bevezetés a geoinformatikába. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 

Klinghammer I. (szerk.) (2011) Térképészet és geoinformatika I. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 

Lóki J. (1998) GIS (Geographic Information System) alapjai. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen  

Quantum GIS oktatási segédletek. http://www.agt.bme.hu/gis/qgis/ 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek  

Tudás:  

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, az információs rendszerek és a téradatrendszerek 

jellemzőit; 

- ismeri a valós világ objektumainak, jelenségeinek, folyamatainak jellemzésére szolgáló modelleket; 

- ismeri a puffergenerálás és geprocesszálás folyamatát; 

- ismeri a QuantumGIS szoftverkörnyezetet; 

- ismeri a terepi és szekunder adatgyűjtés módszereit és adatbázisba szervezésének módszerét; 

- ismeri a térképek webes publikációjának módszerét. 

Képesség: 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a geoinformatika fő szakterületein való alkalmazására; 

- képes az általános földrajzi diszciplínák és a geoinformatika alapvető összefüggéseinek természet-, társada-

lom-, gazdaság-, valamint részben regionális földrajzi területen történő átlátására;   

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására; 

- képes a téradatok megjelenítésére, számszerűsítésére és elemzésére; 

- képes a valós világ objektumainak, jelenségeinek és folyamatainak felismerésére és tematikus térképeken 

történő ábrázolására. 

Attitűd: 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek minél ala-

posabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik a térbeli elemzéseket terhelő bizonytalansági tényezők megismerésére; 

- törekszik a valós világ elemeit reprezentáló objektumok közötti kapcsolatok megértésére; 

- törekszik a térbeli folyamatok és jelenségek ábrázolására és értelmezésére. 

Autonómia és felelősség: 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- tisztában van a geoinformatikai tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival; 

- a geoinformatika témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi; 

- felelősséggel és problémaorientáltan elemzi és értékeli a társadalmi, gazdasági, természeti-környezeti fo-

lyamatokat, a tér- és időbeli változásokat, azokról véleményt alkot. 
 

http://www.qgistutorials.com/
http://www.agt.bme.hu/gis/qgis/
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Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanár, DSc 

 

 

 

Az ismeretkör: Raszter- és vektormodellek, elemzés, programozás, ill. 
Geoinformatika a táj- és környezetvédelemben   

Kredittartománya: 10, ill. 10 kredit  
 

A tantárgy neve: Felszínelemzési módszerek   (TTGBG7020) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100 % 

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: tematikus prezentációk, 

gyakorlati feladatmegoldás 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: évközi beszámoló 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előtanulmányi feltételek:- 
 

Tantárgy-leírás:  

A tárgy célja, hogy a hallgatók a korábbi általános geomorfológiai ismereteire építve geomorfológiai-

lag különböző, de jellegzetes (főként magyarországi és a kárpát-medencei) hegyvidéki, dombsági, sík-

sági felszíntípusokat elemezzenek. Megismerik a geomorfológai térképezés elvi alapjait, a különböző 

célú geomorfológiai térképek legfontosabb típusait. A hallgatók elsajátítják az ezen térképek olvasásá-

hoz szükséges jelkulcsokat, elemeznek és értékelnek általános és alkalmazott geomorfológiai térképe-

ket. Topográfia térképek és (lehetőség szerint) terepi tapasztalatok alapján a hallgatók térinformatikai 

szoftver segítségével önállóan készítenek felszínmodelleket, valamint megismerik azokat a módszere-

ket, amelyekkel ezekből a különböző morfometriai paraméterek kinyerhetők és a gyakorlati problémák 

megoldására felhasználhatók. 

Szakirodalom  

Tellbisz Tamás – Székely Balázs – Tímár Gábor 2013. Digitális terepmodellek. ELTE TTK, p.80  

Pécsi Márton: Geomorfológia és domborzatminősítés. MTA-FKI, Bp., 1991. 296. 

Mezősi Gábor: A természeti környezet potenciáljának felmérése (a Sajó-Bódva-köze példáján). Bp., 1985. 216. 

Mérnökgeomorfológiai térképezés. MTA-FKI 

Tomislav Hengl – Hannes I. Reuter 2008. Geomorphometry – Concepts, Software, Applications. Elsevier, p. 722. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tanulás eredmények, kompetenciák: 
 

Tudás:  

 

- ismeri a domborzat alapvető formáit, az azokat létrehozó folyamatokat és a Magyarországon előforduló 

típusait; 

- ismeri a domborzat ábrázolásának eszközeit és lehetséges módszereit; 

- ismeri terepmodellek elkészítésének legalapvetőbb módszereit és megjelenítését; 

- ismeri a terepmodellek legfontosabb tulajdonságait és azok alkalmazási lehetőségeit; 

- ismeri a domborzat jellemzésére alkalmas legalapvetőbb módszereket és azok gyakorlati alkalmazását. 
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Képesség: 

 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a domborzatelemzésben való alkalmazására; 

- képes a természetföldrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseinek a domborzat elemzésében történő átlá-

tására;   

- képes arra, hogy a geomorfometriai paramétereket megfelelően alkalmazza és az elemzés során megfele-

lő következetéseket vonjon le; 

- képes arra, hogy a domborzatelemzés során kapott eredményeket a gyakorlati élet céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

 

Attitűd: 

 

- törekszik a domborzatelemzés elméletének és a hozzá kapcsolódó paradigmák, elvek minél teljesebb 

megismerésére; 

- a megszerzett ismeretei alkalmazásával törekszik a domborzaton lejátszódó jelenségek minél alaposabb 

megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik a domborzatot jellemző paraméterek megismerésére és azok helyes alkalmazására; 

- törekszik a domborzat gyakorlati célú elemzésére és a minél pontosabb következtetések levonására. 

 

Autonómia és felelősség: 

 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival;  

- a domborzat elemzését megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi; 

- - felelősséggel vizsgálja a domborzati adottságokból és az azokon végbemenő antropogén hatások konf-

liktusaiból adódó problémákat és azokról véleményt alkot. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Négyesi Gábor egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Balázs Boglárka egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: Tájföldrajz 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Tájökológia 2) Geoökológia  3) Tájvédelem  4) Tájvédelem gyak. 
 

A tantárgy neve: Tájvédelem (TTGBE6015) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: elmélet 100%  

A tanóra típusa: előadás  

                óraszáma: 28 az adott félévben  

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a tájvédelem alapvető fogalmait, az ökológiai szemléletű 

tájvédelem alapelveit, valamint intézményrendszerét. Foglalkozunk a hazai tájvédelem legfontosabb 

célkitűzéseivel, feladataival. 
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Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

Kerényi Attila: Tájvédelem, Pedellus Tankönyvkiadó, 2007, Debrecen, 184. 

Ajánlott szakirodalom: 

Tájvédelmi Kézikönyv: 

http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/Tajvedelem_szakhat/T%E1jv%E9delmi%20K%E9zik%F6nyv_2_2007.pdf 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek  

 

tudása 

Ismerje a tájvédelem tárgyát, fogalmát. 

Ismerje a tájvédelem különböző értelmezéseit, eszközeit. 

Ismerje a tájban lejátszódó anyag és energiaáramlásokat. 

Ismerje a tájalkotó tényezőket és tájalkotó elemeket, tájfunkciókat. 

Ismerje a tájökológia alapelveit és tájvédelmi alkalmazásait. 

Ismerje a tájvédelmi célú gazdálkodás, fenntartás és kezelés szempontrendszereit és jogi feltételeit. 

Ismerje a tájökológia és tájmetria alapfogalmait. 

Ismerje a tájak tipizálásának lehetőségeit, változásainak értékeléséhez szükséges módszereket. 

képességei 

Képes a tájvédelmi elméletek és elvek gyakorlati alkalmazására. 

Érti a tájvédelmi jellegű összefüggéseket. 

Képes az tájban lejátszódó folyamatok értelmezésére. 

Képes az elsajátított módszerek alapján a tájvédelemmel kapcsolatos adatgyűjtésre, adatrögzítésre, az adatok 

feldolgozására és értelmezésére. 

Rendelkezik a tájvédelmi problémák kapcsán problémamegoldó készségekkel. 

Képes a tájvédelmi témájú szakirodalom feldolgozására. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Novák Tibor József egyetemi docens, PhD. habil. 

 

 

 

 

Az ismeretkör:Tájföldrajz 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Tájökológia  2) Geoökológia  3) Tájvédelem  4) Tájvédelem gyakorlat 
 

A tantárgy neve: Tájvédelem gyakorlat (TTGBG6016) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: 100% gyakorlati 

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/Tajvedelem_szakhat/T%E1jv%E9delmi%20K%E9zik%F6nyv_2_2007.pdf
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Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja a tájvédelem gyakorlati lehetőségeinek megismerése, a hatósági munka 

alapvető dokumentumainak megismerése, valamint jellemző hazai tájvédelmi 

esettanulmányok feldolgozása. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

Kerényi Attila: Tájvédelem, Pedellus Tankönyvkiadó, 2007, Debrecen, 184. 

Ajánlott szakirodalom: 

Haraszthy László (2013): Értékőrző gazdálkodás Natura 2000 területekenPro Vértes természetvédelmi 

Közalapítvány. Pp. 90 

Tájvédelmi Kézikönyv: 

http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/Tajvedelmi_kezikonyv_3_kiadas.pdf 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

 

tudása 

Ismerje a tájvédelem gyakorlati célkitűzéseit é azok helyét a döntéshozatali folyamatokban.  

Ismerje az európai tájegyezményt. 

Ismerje a tájvédelmi jogi szabályozás alapjait. 

Ismerje az egyedi tájértékek kataszterezésének módszereit és menetét. 

Ismerje a tájvédelem alapvető dokumentumait. 

Ismerje a haza tájvédelemmel kapcsolatos hazai adatbázisokat és azok alkalmazási lehetőségeit. 

Ismerje a tájmetriai mutatók gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. 

képességei 

Képes a tájvédelmi célkitűzéseinek értelmezésére. 

Érti a tájvédelmi jogi szabályozás alapjait. 

Képes az elsajátított módszerek alapján egyedi tájértékek kataszterezéséhez szükséges adatgyűjtésre, 

adatrögzítésre, az adatok feldolgozására és értelmezésére. 

Rendelkezik a tájvédelmi problémák kapcsán problémamegoldó készségekkel. 

Képes a tájvédelmi témájú szakirodalom feldolgozására. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Novák Tibor József egyetemi docens, PhD. habil. 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Környezetértékelés 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Környezetvédelmi jog és irányítás 2) Környezetgazdálkodás alapjai 

3) Környezeti hatásvizsgálat  4) Pályázatírás módszertana 
 

A tantárgy neve: Környezeti hatásvizsgálat (TTGBG6017) Kreditértéke:3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 34%, gyakorlati 66%   

http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/Tajvedelmi_kezikonyv_3_kiadas.pdf


  
 

126  

A tanóra típusa: előadás és szeminárium,   

                óraszáma: 12, ill. 24, összesen 36 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A KHV kialakulása és rövid nemzetközi, ill. hazai története. A KHV menete, szakaszai, 

a résztvevők köre. A KHV jogszabályi vonatkozásai, a 314/2005 (XII.25.) 

kormányrendelet, ill. az uniós csatlakozásból eredő módosítások lényege. A nyilvánosság 

meghatározása, bevonásának feltételei, körülményei és eredményességének biztosítása. 

Az utóellenőrzések fontossága, módszere és körülményei. A KHV geográfiai 

vonatkozásai és kritizált vetületei.   

Szakirodalom  

        20/2001 (II.14). Korm. rendelet 

        314/2005(XII.25) Korm. rendelet 

                  Magyar E. – Tombácz E. – Szilágyi P. 1997: Hatásvizsgálat,. felülvizsgálat. Közgazd.i és Jogi     

                  Könyvkiadó 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

 

Tudás:  

- ismeri a KHV szerepét a tájvédelem szempontjából, az antropogén környezetalakítás 

törvényszerűségeit 

- ismeri a KHV-ra vonatkozó kormányhatározatok tartalmát   

- ismeri a KHV feladatát a korszerű tájtervezésben 

- ismeri a KHV menetét, lebonyolításának szabályait és szereplőit 

- ismeri a KHV nemzetközi tapasztalatait, s ezek hazai alkalmazását 

- ismeri a természeti és az ezzel összefüggésben lévő antropogén folyamatok törvényszerűségeit  

Képesség: 

- képes átlátni a KHV jelentőségét a tájjal foglalkozó szakterületek között, képes a földrajzi szempontok 

felismerésére, a földrajzi ismeretek alkalmazására  

- képes megállapítani a KHV elrendelésének jogszabályi indoklását 

- képes eszközöket találni a KHV igényeinek megfelelő tájelemzés és értékelés számára  

- képes megállapítani a KHV tartalmának jogszabályi megfelelőségét 

- képes alkalmazni külföldi KHV tapasztalatokat 

Attitűd: 

- törekszik a KHV jogszabályokból eredő gyakorlati alkalmazására 

- törekszik a KHV tájtervezési felhasználására, a térinformatikai és statisztikai lehetőségek 

kihasználására, alkalmazására 

- törekszik felismerni a tájak működésének és megjelenésének összefüggéseit  

- törekszik megérteni a tájhasználati konfliktusok kezelésének lehetőségeit 

- törekszik megmagyarázni a tájműködési problémák és az antropogén környezethasználat közötti 

összefüggéseket  
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Autonómia és felelősség: 

- felelősséggel vizsgálja az emberi tevékenység környezetkárosító hatásának okait 

- együttműködik a többi tájkutató szakértővel a tájhasználati konfliktusok kezelésében 

- felelősséggel vállalja a KHV földtudományi háttérismereteinek képviseletét 

- felelősséggel vállalja az nyilvánosság erejét az érdekellentétek feloldásában 

- önálló szakmai fellépését releváns szakirodalmi tájékozottsággal teszi hitelessé       
 

Tantárgy felelőse: Dr. Csorba Péter egyetemi tanár, DSc 

 

 

 

Az ismeretkör: Környezetvédelem 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Regionális környezetvédelem  2) Regionális környezetvédelem gyakorlat, 

3) Környezetvédelmi intézményrendszer  4) Talajvédelem   

5) Talajvédelem gyakorlat 
 
 

A tantárgy neve: Környezetvédelmi intézményrendszer 

(TTGBE6018) 
Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: 100% elméleti  

A tanóra típusa: előadás,   

                óraszáma: 24 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek:-  
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus során a hallgatók megismerik az intézményes környezetpolitika legfontosabb nemzetközi és hazai 

szereplőit, a környezetvédelem hazai közigazgatási rendszerét, a hatósági intézményrendszert, azok feladatait és 

illetékességüket, a fontosabb eljárási rendet, a legfontosabb hazai környezetvédelemmel kapcsolatos aktuális 

programokat, fejlesztési terveket, továbbá a települési önkormányzatok környezetvédelmi szerepét, feladatait 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. Törvény. 

Ajánlott szakirodalom: 
Nemzeti Környezetvédelmi Programok, Ágazati és tematikus környezetvédelmi programok, Nemzeti Fejlesztési 

Tervek környezetvédelemmel kapcsolatos operatív programjai. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

Ismerje az intézményes környezetpolitika legfontosabb nemzetközi és hazai szereplőit, azok célkitűzéseit. 

Ismerje a környezetvédelem hazai közigazgatási rendszerét és a hatósági intézményrendszert. 

Ismerje a környezetpolitikai döntéshozatali és a hatósági fontosabb eljárási rendet. 
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Ismerje a legfontosabb hazai környezetvédelemmel kapcsolatos aktuális programokat, fejlesztési terveket. 

Ismerje a települési önkormányzatok környezetvédelmi szerepét, feladatait.  

 

 

Képesség: 

Képes a környezetvédelmi elvek gyakorlati alkalmazására. 

Képes egy szervezet működési, döntéshozatali struktúrájának áttekintésére, a hatékonyságuk értékelésére. 

Képes környezetstatisztikai adatok gyűjtésre, az adatok feldolgozására és értelmezésére. 

Képes a környezetvédelmi stratégiák, programok, fejlesztési tervek előrehaladásának értékelésére.  

Képes szervezési javaslatokat tenni az intézményrendszerrel kapcsolatos hatékonyság javítására.  

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Fazekas István egyetemi adjunktus, PhD  

 

 

 

 

Az ismeretkör:Környezetértékelés 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Környezetvédelmi jog és irányítás  2) Környezetgazdálkodás alapjai 

3) Környezeti hatásvizsgálat  4) Pályázatírás módszertana 
 

 

A tantárgy neve: Környezetvédelmi jog és irányítás  (TTGBE6019) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: 100%  elméleti 

A tanóra típusa: előadás,   

                óraszáma: 24 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírása 

A kurzus során a hallgatók megismerik az egyes környezeti elemekkel és környezeti problémákkal 

kapcsolatos legfontosabb nemzetközi egyezményeket és jegyzőkönyveket, az Európai Unió 

környezetvédelmi jogalkotását, jogszabályait, valamint az azokból következő hazai kötelezettségeket, 

derogációs igényeket. A kurzus során bemutatjuk Magyarország legfontosabb környezetvédelmi 

jogszabályait, szabályozó hatóságait és illetékességüket, továbbá a környezetközpontú 

szervezetirányítási rendszerek szabványait. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

A környezet védelméhez kapcsolódó fontosabb hatályos jogszabályok és szabványok.  

Ajánlott szakirodalom: 
Fodor László: Környezetjog – Debreceni Egyetemi Kiadó 2014. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 
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Tudás:  

Ismerje a legfontosabb nemzetközi, uniós és hazai környezetvédelmi jogi szabályozást. 

Ismerje a nemzetközi vállalásainkból származó kötelezettségeket, feladatokat, határidőket és költségeket. 

Ismerje a környezetvédelmi jogalkotás érdekegyeztetési és döntéshozatali metódusát az EU-ban és 

hazánkban. 

Ismerje a környezetvédelem területén tevékenykedő hatóságokat és azok eljárási rendjét. 

Ismerje a települési önkormányzatok környezetvédelmi hatósági gyakorlatát. 

Ismerje a környezetközpontú szervezetirányítási rendszerek szabványait. 

 

Képesség: 

Képes a környezetvédelmi elvek gyakorlati alkalmazására. 

Képes környezetvédelmi hatósági eljárásokban való közreműködésre, hatásvizsgálati és felülvizsgálati 

dokumentációk összeállítására, azok eredményeinek jogszabályi szempontú értékelésére. 

Képes egy szervezet működésének jogi megfelelőségét értékelni környezetvédelmi szempontból.  

Képes környezetstatisztikai adatok gyűjtésre, az adatok feldolgozására és értelmezésére. 

Képes a környezetvédelmi stratégiák, programok, fejlesztési tervek, vállalatirányítási rendszerek 

szabványaival kapcsolatos előrehaladás értékelésére.  
 

Tantárgy felelőse: Dr. Fazekas István egyetemi adjunktus, PhD  

 

 

 

 

 

Az ismeretkör: A terület és településfejlesztés önkormányzati kérdésköre, ill. 

Környezetértékelés, valamint Gyakorlati módszerek a turizmusban 

Kredittartománya: 11, 12, ill. 7 kredit 
 

A tantárgy neve: A pályázatírás módszertana (TTGBG6512) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 30/70 (kredit%) 

A tanóra típusa: előadás és gyakorlat,   

                            óraszáma: 14 óra elmélet, 28 óra gyakorlat az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

  
 

Tantárgy-leírás 

A tárgy a hazai és nemzetközi pályázatot elkészítésének módszertanával, a projektek 

menedzselésének metodikájával foglalkozik. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megfelelő 

információkat és tudást szerezzenek a forrásszerzés lehetőségeiről, általánosan jártasak 

legyenek alapvető menedzsment folyamatokban. 

Szakirodalom  

Kulcsár L.: Projekt menedzsment ismeretek Agóra Alapítvány, Ácsteszér, 2003 

www.eutanfolyam.hu 
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Pályázatírás az Európai Unióban MTI-Eu tanfolyamok, Budapest, 2003 

www.palyazatiras.lap.hu 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit; 

- ismeri a gazdaság növekedésének legfontosabb trendjeit és az ezek következtében felmerülő 

lehetőségeket és problémákat; 

- ismeri a területi rendszerek fejlesztésének lehetőségeit, azok menetét és szintjeit,  

- ismeri a pályázat, mint forrásszerzési mód előnyeit és hátrányait,  

- ismeri a fejlesztésekhez kapcsolódó főbb elérhető források rendszerét.  

Képesség: 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a társadalomföldrajz fő szakterületein való alkalmazására; 

- képes az általános és helyi földrajzi problémák szerkezetének áttekintésére, a hatótényezők azonosítására.  

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására és a megoldási javaslatok áttekinthető 

formába öntésére; 

- képes a meglévő problémák mellé megoldási javaslatok felvázolására, s azok költség-haszon és egyéb 

hatásainak elemzésére,  

- képes a fejlesztési igényekhez forrásokat keresni,  

- képes a pályázati rendszerek elvárásainak megfelelően pályázatokat összeállítani.  

Attitűd: 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek minél 

alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik a társadalomban és a gazdaságban különböző szempontok következtében fellépő feszültségek 

megértésére és kezelésére;  

- törekszik a társadalmi-gazdasági szereplők (kiemelten a helyi vállalkozások) fejlődését befolyásoló 

tényezők megismerésére; 

- törekszik a gazdasági termeléshez és fogyasztáshoz kapcsolódó problémák leírására és 

megmagyarázására. 

Autonómia és felelősség: 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival;  

- a fejlesztési igényekhez kapcsolódó forrásfeltárást önállóan végzi; 

- felelősséggel vizsgálja a fejlesztési problémákat – akár globális keretekben is – és azokról véleményt alkot. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Radics Zsolt, egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

A tantárgy neve: Táj- és környezetföldrajzi szakmai gyakorlat 

(TTGBG6020) 
Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy: gyakorlati, 100% 

A tanóra típusa: gyakorlati jegy,  
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                  óraszáma: 6 hét az adott félévben, 

(Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: rendszeres konzultáció a 

témavezetővel, a témában korábban megszületett tudományos munkák elolvasása és kijegyzetelése, a 

korábban tanult elemzési módszerek alkalmazása 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: a hallgató gyakorlati jegyét a félév során 

tanúsított szorgalma határozza meg 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A tájvédelem és környezetvédelem döntés előkészítő, döntéshozó területén tevékenykedő 

cégeknél, intézményeknél megismerkedjenek az adott vállalkozás, intézmény legfontosabb 

munkaköreivel, gyakorlati tapasztalatokkal mélyítsék el a tanulmányaik során szerzett elméleti 

tudásukat, az itt gyűjtött tapasztalatok illetve ismeretek segítsék akár a szakdolgozati 

kutatásukat és felkészüljenek a tanulmányait követő záróvizsgákra 

 

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

. Tudás:  

- rendelkezik elméleti és gyakorlati természet- és társadalom-földrajzi alapismeretekkel, ezeknek az táj- 

és környezetföldrajz területén való megjelenésével 

- ismeri a környezetvédelmi, tájföldrajzi folyamatok földrajzi alapjait  

- ismeri a környezetvédelem, tájvédelem, mint ágazat működésének gyakorlati aspektusait, jogi 

szabályozását és gazdasági hatásait.  

Képesség: 

- képes a természet-, társadalomföldrajz, valamint a környezetvédelem és tájvédelem kérdéskörében 

eddig megszerzett elméleti ismereteit a gyakorlatban hasznosítani 

- képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására 

- képes a rutin szakmai környezet- és tájvédelmi problémák felismerésére, a megoldásukhoz szükséges 

módszerek kiválasztására és az alapvető gyakorlati problémák megoldására. 

Attitűd: 

- gyakorlati munkája során környezettudatosan jár el, elkötelezett a fenntartható fejlődés iránt 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető környezetvédelmi és 

tájvédelmi jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségek leírására, 

megmagyarázására 

- nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a 

kommunikációs problémamegoldást részesíti előnyben 

- képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Autonómia és felelősség: 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatainak elvégzése során együttműködik más 

szakterület szakembereivel 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival 

- alapvető szakmai kérdésekben, források felhasználásával, a geográfiai elemzések eredményeiből 

következő önálló döntéseket hoz meg 

         -tudását megosztja környezetével, felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét.  

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Novák Tibor egyetemi docens, PhD 
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A TÉRSÉGFEJLESZTÉS specializáció további tárgyai 

 

 

Az ismeretkör: Adatbázis-kezelés, Táj- és környezetföldrajzi praktikum,  A terület- 

és településfejlesztés alapjai, A turizmusoktatás speciális ágazatai  

Kredittartománya: 8, 6, 7, ill. 7 kredit 
 

A tantárgy neve: Földrajzi adatbázisok (TTGBE7013) Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100% 

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 14 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus elején megismerkednek magával az adattal, mérési szintjeivel, a mintavétellel, a mintavételi 

hibákkal, az adatmátrix-szal, a kiugró és hiányzó adatok problémájával. Ezt követően a térképi, 

meteorológiai, vízrajzi, talajtani és a társadalomföldrajzi adatbázisok következnek. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

Podani J. 1997. Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás rejtelmeibe. Scientia Kiadó, Budapest 

Précsényi I. 1995. Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális 

biológiában. KLTE Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék Viselkedésökológiai Kutatócsoport, 

Debrecen 

Jankó A. 2007. Magyarország katonai felmérései: 1763-1950, Argumentum, A Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

Könyvtára sorozat 

 

Ajánlott szakirodalom: 

Falus I., Ollé J. 2000. Statisztikai módszerek pedagógusok számára, Okker Kiadó, 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri az adatmátrix fogalmát, jelentőségét és fel tudja használni részben a tárgyhoz kapcsolódó 

gyakorlaton végzett elemzések során, valamint a gyakorlati életben jelentkező elemzésekhez 

kapcsolódó feladatok megoldása során, 

- ismeri az elemzések korlátait, 

- ismeri a kiugró adatok és hiányzó adatok lehetséges kezelésének módjait, 

- ismeri a természetföldrajzban használatos térképi és táblázatos adatbázisokat, 

- ismeri a társadalomföldrajzban használatos térképi és táblázatos adatbázisokat. 

Képesség: 

- képes átlátni a földrajzi adatok elemzésével kapcsolatos problémákat, 

- képes egy elemezhető adatmátrix előállítására, 

- átlátja az adatgyűjtés korlátait, 

- képes a földrajzi adatbázisok összegyűjtésére, 

- képes más tudományterületek számára tanácsot adni a térbeli adatokkal kapcsolatos kérdésekben. 

Attitűd: 

- törekszik a minél reprezentatívabb mintavételre, 

- kerüli a preferenciális mintavételt annak torzító hatása miatt, 
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- nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem területén 

dolgozó szakemberekkel, 

- hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és nem szakmai 

közönség felé. 

- nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómia és felelősség: 

- átlátja és kezeli a térbeli bizonytalanságból adódó problémákat, 

- saját munkájának eredményét reálisan és felelősséggel értékeli, 

- tudatosan vállalja szakmája etikai normáit, 

- önálló döntéseket hoz a földrajzi feladatok megoldása során, 

- magabiztosan képviseli a földrajz és a természettudományok adatgyűjtési technikáit 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanár, DSc 

 

 

 

Az ismeretkör: Adatbázis-kezelés, Táj és környezetföldrajzi praktikum, A 

területfejlesztés gyakorlata, ill. A turizmus speciális ágazatainak oktatása  

Kredittartománya:  7, 6, 7 ill. 7  kredit 

Tantárgyai: 1) Földrajzi adatbázisok 2) Földrajzi adatbázisok laborgyakorlat 

                   3) Adatszerkezetek 4) Adatbázis-kezelés  5) Adatbázis kezelés gyak.  

 6) Bevezetés a földrajzi adatbázis kezelésbe 
 

A tantárgy neve: Földrajzi adatbázisok  (TTGBL7014) Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”:  laborgyakorlat, 100% 

A tanóra típusa: laborgyakorlat,   

                óraszáma: 14 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzuson a hallgatók előbb megismerkednek a főbb interneten és nyomtatott formában elérhető 

adatbázisokkal, és megtanulják az elemezhető adatmátrix előállítását és a már korábbiakban tanult 

módszerekkel gyakorolják az elemzést. Az óra lényege a gyakorlatszerzés az adatelemzésben. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

Podani J. 1997. Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás rejtelmeibe. Scientia Kiadó, Budapest 

Précsényi I. 1995. Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális 

biológiában. KLTE Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék Viselkedésökológiai Kutatócsoport, 

Debrecen 

Jankó A. 2007. Magyarország katonai felmérései: 1763-1950, Argumentum, A Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

Könyvtára sorozat 

 

Ajánlott szakirodalom: 

Falus I., Ollé J. 2000. Statisztikai módszerek pedagógusok számára, Okker Kiadó, 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 
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Tudás:  

- ismeri az adatmátrix fogalmát, jelentőségét és fel tudja használni részben a tárgyhoz kapcsolódó gyakorlaton 

végzett elemzések során, valamint a gyakorlati életben jelentkező elemzésekhez kapcsolódó feladatok 

megoldása során, 

- ismeri az adatforrásokat, 

- ismeri az alapvető elemzési módszereket, 

- ismeri az eredmények interpretációjának a lépéseit, 

- ismeri és alkalmazza az alapvető geomatematikai ismereteket. 

Képesség: 

- képes átlátni a földrajzi adatok elemzésével kapcsolatos problémákat, 

- képes egy elemezhető adatmátrix előállítására, 

- képes a földrajzi adatbázisok összegyűjtésére, elő tudja állítani az adatmátrixot 

- képes az önálló elemzésre azok korlátainak ismeretében, 

- képes más tudományterületek számára tanácsot adni a térbeli adatokkal kapcsolatos kérdésekben. 

Attitűd: 

- törekszik a minél reprezentatívabb mintavételre, 

- kerüli a preferenciális mintavételt annak torzító hatása miatt, 

- nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem területén dolgozó 

szakemberekkel, 

- hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és nem szakmai 

közönség felé. 

- nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómia és felelősség: 

- átlátja és kezeli a térbeli bizonytalanságból adódó problémákat, 

- saját munkájának eredményét reálisan és felelősséggel értékeli, 

- tudatosan vállalja szakmája etikai normáit, 

- önálló döntéseket hoz a földrajzi feladatok megoldása során, 

- magabiztosan képviseli a földrajz és a természettudományok adatgyűjtési technikáit 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanár, DSc 

 

 

 

Az ismeretkör: A terület- és településfejlesztés elmélete és gyakorlata 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai:  

1) Az Európai és hazai területfejlesztés elmélete és gyakorlata  

2) Az Európai és hazai területfejlesztés elmélete és gyakorlata gyak.  

3) Foglalkoztatás- és szociálpolitika  

4) A határmenti együttműködés elmélete és gyakorlata 
 

A tantárgy neve: Az európai és hazai területfejlesztés elmélete és 

gyakorlata (TTGBE6517) 
Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti, 100% 

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: az elméleti tudás kiegészítése 

esettanulmányokkal, a hallgatók a kurzus során megkapják az egyes előadások diáit, és azok 

felhasználásával készülhetnek fel a vizsgára 

A számonkérés módja: kollokvium 
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A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: Terület és településfejlesztés alapjai (TTGBE6508) 
 

Tantárgy-leírás 

Az Európai Unió regionális politikájának egyes szakaszai (1957-75, 1975-1988, 1989-1993, 1993-

1999, 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020). Az Európai Unió regionális politikájának alapelvei és 

intézményei. Az Európai Unió versenypolitikájának hatása a tagállamok regionális politikájára. Az 

Európai Unió regionális politikájának legfontosabb dokumentumai (pl. Európai Területfejlesztési 

Perspektíva, Lipcsei Charta, Európai Unió Területi Agendája 2020), Az Európai Unió 

várospolitikájának fejlődése (pl. Lille-i Cselekvési program, Budapesti Nyilatkozat, Rigai Deklaráció) 

Szakirodalom  

Kengyel, Á. (2015) Kohéziós politika és felzárkózás az Európai Unióban. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, ISBN-9789630596602 

Horváth, Gy. (1998) Európai regionális politika, Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, ISBN-

9639123285 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, 

- ismeri a regionális fejlődés alapvető összefüggéseit és fogalmait, 

- ismeri az Európai Unió regionális politikája fejlődésének szakaszait, a változások mögött álló 

tényezőket, az egyes periódusok jellemvonásait, 

- ismeri az Európai Unió napjainkban követett regionális politikájának elemeit és az egyes 

intézmények feladatait, 

 - ismeri az Európai Unióban a regionális politikával kapcsolatban született dokumentumokat és 

azok hatását az adott terület fejlődésére, 

- ismeri az Európai Unió várospolitikájának működési mechanizmusát. 

b) képességei 

- képes az Európai Unió regionális politikája egyes szakaszai közötti különbségek felismerésére és 

a változások okainak megmagyarázására,  

- képes az Európai Unió regionális politikájával kapcsolatos fejlesztések fontosságának a 

felismerésére, 

- képes az Európai Unió várospolitikája magyarországi városokra gyakorolt hatásának vizsgálatára. 

c) attitűdje 

- törekszik a fejlesztések hatásmechanizmusának minél teljesebb körű megértésére,   

- törekszik az Európai Unió regionális politikája alapelvei gyakorlati életbe történő átültetésére.  

d) autonómiája és felelőssége 

- az Európai Uniós fejlesztési dokumentumaira támaszkodva elkészített szakmai munkájáért 

felelősségez vállal, 

- felelősséggel közelít a támogatás-felhasználás kérdésköréhez. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. habil. Kozma Gábor egyetemi docens, PhD 

 

 

Az ismeretkör: A terület- és településfejlesztés elmélete és gyakorlata 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai:  
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1) Az Európai és hazai területfejlesztés elmélete és gyakorlata  

2) Az Európai és hazai területfejlesztés elmélete és gyakorlata gyakorlat  

3) Foglalkoztatás- és szociálpolitika  

4) A határmenti együttműködés elmélete és gyakorlata 

 

A tantárgy neve: Európai és hazai területfejlesztés gyakorlata Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati 100% 

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: a félév második felének 

tematikája (középszint tervezési dokumentumainak és integrált városfejlesztési stratégiáknak 

esettanulmányok keretében történő bemutatása) túlnyomórészt előzetesen kiadott szempontrendszer 

alapján elkészített hallgatói előadásokra épül. 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy, melynek megszerzéséhez a foglalkozások rendszeres 

látogatása, a zárthelyi dolgozat legalább 50%-os eredménye, továbbá egy választott témából elfogadott 

szemináriumi előadás és dolgozat készítése szükséges. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: szemináriumi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: Terület- és településfejlesztés alapjai(TTGBE6508) 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók – terület- és településfejlesztésről szerzett alapismereteikre építkezve 

– a területi tervezés szemszögéből, a hazai fejlesztéspolitikai dokumentumok tükrében ismerjék meg a 

területfejlesztés gyakorlatát. A tervezési dokumentumok tartalmának részletesebb megismerése mellett 

a fejlesztési típusú területi tervezés funkciója, intézményrendszere, a tervezési folyamat logikája is 

bemutatásra kerül, mely a hallgatók aktív bevonására építő módszertani háttérrel, gyakorlatias 

feladatok tematikába történő integrálásával valósul meg. 

A kurzus tartalma, témakörei: Területi tervezés fogalma, története, funkciója a területfejlesztés 

rendszerében. Fejlesztési és rendezési célú tervezés. A területi tervezés terület-, illetve vidékfejlesztést 

érintő elemei. A fejlesztési célú (területi) tervezés paradigmái. A fejlesztési célú területi tervezés hazai 

intézményrendszere és meghatározó tervdokumentumai. Területfejlesztést megalapozó hosszú távú 

tervdokumentumok (koncepciók). Területfejlesztést megalapozó középtávú tervdokumentumok 

(stratégiák és operatív programok). A közép- és helyi szint, illetve tervdokumentumainak szerepe a 

területfejlesztésben. 

Szakirodalom  

Miklóssy E. 2004: Területi tervezés államalapításunktól napjainkig. – Agroinform Kiadó, Budapest. 

390 p. ISBN: 963 502 820 2 

Péti M. 2011: A területi tervezés és fejlesztés a fenntarthatóság jegyében: stratégiai környezeti 

vizsgálatok földrajzi szemlélettel. – JATEPress Kiadó, Szeged. 207 p. ISBN: 978 963 315 024 5 

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

471 p. ISBN: 963 9310 70 0 

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

Pécs. 511 p. ISBN: 978-963-9950-30-6 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

tudása 
- Rendelkezik elméleti és gyakorlati természet- és társadalomföldrajzi alapismeretekkel. 
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- Ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit, és az azokból levonható következtetések 

korlátait. 

- Átlátja a térségi helyzetelemzés és fejlesztési stratégiaalkotás folyamatait, intézményi kereteit és jogi 

szabályozását. 

- Ismeri a hatályos területfejlesztési vonatkozású országos tervdokumentumok fontosabb tartalmi elemeit.  

Ismeri a gazdasági modernizáció ágazati és területi súlypontjait a különböző történeti korszakok 

Magyarországán. 

képességei 
- Képes a földrajz szakterületén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására alkalmazni. 

- Képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételei és a levonható következtetések 

megadásával. 

- Képes a terület- és településfejlesztés eltérő szintjein bekapcsolódni a tervezési / döntés-előkészítési 

folyamatokba. 

- Képes átlátni a területi tervezés folyamatának logikáját, a különböző szereplők és tervdokumentumok 

funkcióit. 

 attitűdje 
- Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására.  

- Nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy feladatainak megoldása a 

munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint együttműködésben történjen. 

- A földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez van kitartása és monotónia-tűrése. 

- Törekszik az egyenlőtlen területi fejlődésből származó társadalmi-gazdasági problémák megértésére és 

kezelésére. 

autonómiája és felelőssége 
- Alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi szakmai kérdésekben önállóan, források felhasználásával hoz 

döntéseket. 

- Felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatai végrehajtása során együttműködik más szakterület 

képviselőivel. 

- A hazai területfejlesztési dokumentumokat – megadott szempontrendszer alapján – önállóan feldolgozza. 

- Véleményt alkot a magyarországi területi tervezés intézményrendszeréről, a tervezési dokumentumok 

tartalmáról. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Molnár Ernő egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: A terület- és településföldrajz önkormányzati kérdésköre 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Magyarország közigazgatási földrajza 2) Helyi gazdaságfejlesztés 

3) Önkormányzati gazdálkodás  4) A pályázatírás módszertana 
 

A tantárgy neve: Magyarország közigazgatásának földrajza 

(TTGBE6519) 
Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100%  

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: az órákon használt diasorozat 

hallgatók rendelkezésére bocsátása, a hallgatók az oktató által felkínált témakörök közül egyet 

kiválasztanak, arról házi dolgozatot készítenek, majd közösen elkészített projektmunka keretében 

előadást tartanak 

A számonkérés módja: kollokvium 
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Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: a hallgatók értékelése három részből áll össze: 

40% - szóbeli vizsga, 30% - hallgatói házi dolgozat, 30% - órai előadás 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: Terület- és településfejlesztés alapjai (TTGBE6508) 
 

Tantárgy-leírás:  

A közigazgatás felépítésének és működésének általános elvei. Az országgyűlés. A központi és a 

területi államigazgatás felépítése és működése. A helyi önkormányzatok viszonya a többi 

államhatalmai szervhez. A helyi önkormányzatok és a területszervezési kérdések. A helyi 

önkormányzatok feladat- és hatásköre. A települési képviselő és a képviselőtestület. A polgármester és 

a jegyző. A polgármesteri hivatal felépítése és működése. A megyei önkormányzat. 

Szakirodalom  

Hajdú Z. (2005) Magyarország közigazgatási földrajza. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 

ISBN- 9789639542990 

Árva Zs. et al. (2014) Helyi önkormányzatok. DuPress, Debrecen, ISBN- 9789633184585 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 

- ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit a közigazgatásföldrajzi területen; 

- ismeri a közigazgatással foglalkozó államhatalmi szervek viszonyát a többi államhatalmi 

szervhez; 

- ismeri az államigazgatás legfontosabb szervezeti egységeinek belső felépítését, működésük 

alapelveit, feladat- és hatáskörüket; 

- ismeri a helyi önkormányzatok működésével kapcsolatos alapelveket; 

- ismeri a helyi önkormányzatok választott tagjainak (képviselők) tevékenységének alapelveit és az 

általuk alkotott képviselőtestületek munkájának jellemvonásait; 

- ismeri a helyi önkormányzatok legfontosabb szereplőinek (polgármester, jegyző) feladat- és 

hatáskörét, egymáshoz való viszonyuk jellemvonásait; 

- ismeri a megyei önkormányzatokkal kapcsolatos előírásokat 

b) képességei 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a közigazgatásföldrajz fő szakterületein való 

alkalmazására; 

- képes a magyar államigazgatás különböző területi szintjei működési elveinek értelmezésére;   

- képes a közigazgatásföldrajzzal kapcsolatos földrajzi problémák megfogalmazására; 

- képes a helyi önkormányzatok működésével kapcsolatos problémák felismerésére; 

- képes a hallgatótársai által összeállított anyag feldolgozására. 

c) attitűdje 

- együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi; 

- nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre; 

- törekszik arra, hogy a feladatok megoldása a munkatársak véleményének a megismerésével 

történjen;  

- törekszik a közigazgatással kapcsolatos problémák mögött álló tényezők felismerésére. 

d) autonómiája és felelőssége 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 



  
 

139  

- saját és beosztott munkatársai munkájának hatékonyságát felelősséggel értékeli; 

- megalapozottan tud állást foglalni a közigazgatás térbeli kérdéseiben; 

- a közigazgatásföldrajzi témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan 

végzi. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. habil. Kozma Gábor egyetemi docens, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: A terület- és településfejlesztés alapjai 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Földrajzi adatbázisok  2) Földrajzi adatbázisok labor 

3) Az informatika alkalmazása a társadalomföldrajzban 

4) Az infrastruktúra alapjai  5) Az ingatlangazdálkodás alapjai 
 

A tantárgy neve: Az informatika alkalmazása a 

társadalomföldrajzban (TTGBL6520)  
Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100%  

A tanóra típusa: gyakorlat,   

                           óraszáma: 28 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők:  

számítógépes laborgyakorlat, konzultáció, az oktatási segédletek és a geoinformatikai mintafájlok 

hallgatók rendelkezésére bocsátása, az oktató által felkínált digitális téradatok otthoni munka keretében 

végzett feldolgozása, saját adatelemzést és tematikus térképeket tartalmazó szemináriumi dolgozat 

készítése 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok:  

A hallgatók értékelése 50%-ban az órán elsajátított módszerek alkalmazásán alapuló szemináriumi 

dolgozat, 25%-ban a gyakorlaton tanultakat számon kérő referálás és 25%-ban az órák során feladott 

gyakorló feladatok értékelésén alapul. 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a társadalomföldrajzi vizsgálatok során felhasználható 

adatbázisokat, azok letöltését és egyszerűbb statisztikai átdolgozását, kiértékelését, valamint azok 

alapján célzottan témakör-specifikus társadalomföldrajzi tematikus térképek szerkesztését és 

értelmezését. 

Szakirodalom  

Abonyiné Palotás Jolán 1999: Általános statisztika alkalmazása a társadalmi-gazdasági földrajzban. – 

JATEPress, Szeged, 123 p. (egyetemi jegyzet) 

Herendi István - Lengyel Imre - Nemes Nagy József - Sikos T. Tamás - Szónokyné Ancsin Gabriella - 

Szörényiné Kukorelli Irén - Szörényi Miklós 1996: Társadalomföldrajzi elemzések számítógépen. – 

JATEPress, Szeged, 194 p. (ISBN 315-978-000-0742) 
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Nemes Nagy József (szerk.) 2005: Regionális elemzési módszerek. – Regionális Tudományi tanulmányok 11., 

ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest, 284 p. 

(ISSN 1585-1419 ) 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

tudása 

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit; 

- ismeri a földrajz szakterülethez kapcsolódó alapvető számítási módszereket; 

- ismeri a társadalomföldrajz témakörébe tartozó adatgyűjtési, adatrögzítési és adatfeldolgozási 

módszereket; 

- ismeri a társadalmi-gazdasági jelenségek térinformatikai ábrázolási módszereit; 

- ismeri a Quantum GIS szoftver működését magasabb felhasználói, alkalmazói szinten. 

képességei 

- képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételeinek és az azokból levonható 

következtetések pontos megadásával; 

- képes a földrajzi térben lejátszódó társadalmi folyamatok leírására, megértésére, az azokkal 

kapcsolatos adatgyűjtésre, adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges 

módszerek és szakirodalom használatára; 

- képes a geo adatok térinformatikai feldolgozása, eredmények térképi megjelenítésére, legalább 

egy geoinformatikai szoftver magabiztos alkalmazására; 

- képes a földrajzi eredmények megjelenítésére, térképezésére; 

- képes geográfiai elemzéseket végezni. 

attitűdje 

- megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek 

minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- a földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással 

és monotónia-tűréssel rendelkezik; 

- törekszik a téradatok minél szélesebb körű vizuális megjelenítésére, amely a térbeli 

összefüggések feltárásában is hasznosul; 

- képes az adatfeldolgozás során felmerülő módszertani problémák felismerésére és lépéseket 

tenni azok megoldására; 

- képes a megszerzett statisztikai adatfeldolgozási és térinformatikai ismeretek magasabb szinten 

való folytatására. 

autonómiája és felelőssége 
- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatainak elvégzése során együttműködik más 

szakterület szakembereivel; 

- elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal; 

- önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, terepi berendezéseket, 

eszközöket, beleértve a szoftvereket is; 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 

korlátaival; 

- a geográfiai - beleértve statisztikai téradat- és térinformatikai - elemzések eredményeiből 

következő önálló döntéseket hoz meg. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Pénzes János egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: A terület- és településfejlesztés elmélete és gyakorlata 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Európai és hazai területfejlesztés elmélete és gyakorlata   

                   2) Európai és hazai területfejlesztés elmélete és gyakorlata (gyak.) 

3) Foglalkoztatás- és szociálpolitika. 4) A határmenti együttműködés elmélete és 
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gyakorlata 
 

A tantárgy neve: Foglalkoztatás- és szociálpolitika (TTGBE6521)  Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100% 

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előtanulmányi feltételek: Terület- és településfejlesztés alapjai (TTGBE6508) 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az uniós és a magyar szociál- és foglalkoztatási politika fej-

lődésének szakaszait, történeti, jogi hátterét, foglalkoztatás-politika modelljeit, azok aktuális politikai szán-

dékokkal való kapcsolatait. Bemutatásra kerül az európai foglalkoztatás-politika gyakorlata és az ESZA mű-

ködésének alapelvei. A kurzuson külön figyelmet kapnak a munkaerőpiac működéséről szóló elméletek, a 

munkaerő-piac egyedi tulajdonságai. 

Szakirodalom  

- Csehné Papp Imola: Foglalkoztatáspolitika. - 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_foglalkoztataspolitika/ch05s02.html   

- Sziklai István (szerk.): Az Európai Unió szociális politikái.  

http://tatk.elte.hu/file/EU_szocialis_politikai_3_meta.pdf 

- Hárs – Landau - Nagy (szerk.) (2005): Európai Foglalkoztatási Stratégia. Lehetőségek és korlátok az új 

tagállamok számára. Budapest, http://telnet.datanet.hu/~kopint/nfa/publication/EFS_konyv.pdf  

- Berke (2003): Európai közösségi szociálpolitika az ezredfordulón. In: Csefkó Ferenc (szerk.): EU–

integráció: Önkormányzatok. 1. [köt.] 2. átdolg., bőv. kiad. Budapest, Magyar Önkormányzati 

Szövetségek Társulása, pp. 287–303. 
- Gyulavári – Krémer (2004): ”Európai Szociális Modell”? Esély. 2004/3: 3–25. 

http://www.esely.org/kiadvanyok/2004_3/GYULAV.pdf  

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- Ismeri a foglalkoztatáspolitika alapfogalmait, intézményrendszerét, partnerségi viszonyait, a 

munkaügyi rendszer működési elveit, felépítését, partnerségi viszonyait, a hátterében álló 

eszközrendszert, az aktív és a passzív eszközöket, látja változásuk folyamatait. 

- Ismeri a munkanélküliség jelenségét, Különbséget tud tenni a munkanélküliség meghatározásai között 

és értelmezni tudja az adatgyűjtésük eltérő metodikáit és ismeri ezek adatainak matematikai-statisztikai 

és társadalmi térinformatikai módszerekkel történő feldolgozásának, elemzésének módszereit, elméleti 

hátterét. 

- Ismeri a hátrányos helyzetben lévő, megkülönböztetett figyelmet érdemlő társadalmi csoportokat. 

Ismeri azokat a programokat, amelyeket a támogatásukra létrehoztak. 

- Ismeri az európai és a hazai foglalkoztatási adatokat. El tudja helyezni Magyarországot az európai 

folyamatokban.  Képes adatok összevetésére, értelmezésére, látja a hazai folyamatok regionális 

különbségeit. 

- Ismeri a magyar foglalkoztatáspolitika kettős célrendszerét. Látja a munkaerőhiány és a 

munkanélküliség együttes jelenlétét és az ehhez kapcsolódó demográfiai, etnikai folyamatokat. 

- Ismeri a szociálpolitika és a foglalkoztatás politika egymáshoz való viszonyát. Ismeri a szociálpolitika 

céljait, a kapcsolódó intézményrendszert. Látja a foglalkoztatás átalakulásának folyamatát, a munka 

paradigma változásait. 

- Ismeri az európai szociálpolitika jellemzőit. Látja az Európai Unió és Magyarország kapcsolatát a 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_foglalkoztataspolitika/ch05s02.html
http://tatk.elte.hu/file/EU_szocialis_politikai_3_meta.pdf
http://telnet.datanet.hu/~kopint/nfa/publication/EFS_konyv.pdf
http://www.esely.org/kiadvanyok/2004_3/GYULAV.pdf
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kérdésben. Ismeri a szociálpolitika aktuális helyzetét Magyarországon. látja a regionális különbségeket. 

Képesség: 

- Képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit a közgazdaságtudomány (foglalkozta-

tás) és a szociológia (szociálpolitika) eredményeivel együtt kezelni.  

- Képes a földrajz szakterületén szerzett tudását gyakorlati problémák megoldására alkalmazni.  

- Képes a földrajzi térben lejátszódó társadalmi folyamatok leírására, megértésére, az azokkal kapcsolatos 

adatgyűjtésre, adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges módszerek és szakirodalom 

használatára.  

- Képes alapvető társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és társtudományok térreleváns eredmé-

nyeinek értelmezésére.  

- Képes a rutin szakmai problémákat felismerni, azok elméleti és gyakorlati megoldásához az elérhető 

könyvtári és elektronikus szakirodalmat feldolgozni, azt ott elérhető módszereket alkalmazni.  

Attitűd: 

- Törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére és keresi a 

kapcsolatot foglalkoztatás és a szociálpolitika kérdéseivel.  

- Együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást részesíti előny-

ben.  

- A megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető társadalmi jelenségek minél 

alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, magyarázatára.  

- Nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy feladatainak megoldá-

sa a munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint együttműködésben történjen.  

- Szándékában áll tudásának gyarapítása és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatása.  

Autonómia és felelősség: 

- Alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi és releváns társadalomtudományi szakmai kérdésekben önál-

lóan, források felhasználásával hoz döntéseket.  

- Felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterü-

let szakembereivel.  

- Elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal.  

- A geográfiai elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: A terület- és településfejlesztés önkormányzati kérdései 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Magyarország közigazgatásának földrajza  2) Helyi gazdaságfejlesztés 

3) Önkormányzati gazdálkodás   4) A pályázatírás módszertana 

 

A tantárgy neve: Helyi gazdaságfejlesztés (TTGBG6522) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elmélet 33%, gyakorlat 67% 

A tanóratípusa: előadás + gyakorlat,  

                            óraszáma: 14 előadás + 28 gyakorlat az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: helyi gazdaságfejlesztési 

kezdeményezések esettanulmányszerű bemutatása előzetesen kiadott szempontrendszer alapján 

elkészített hallgatói előadások keretében. 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy, a teljesítés feltétele a gyakorlatok rendszeres látogatása, az 
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előadások és gyakorlatok tananyagára épülő zárthelyi dolgozat legalább 50%-os eredménnyel történő 

abszolválása, valamint egy szemináriumi előadás és dolgozat leadása. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: szemináriumi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előtanulmányi feltételek Terület- és településfejlesztés alapjai (TTGBE6508) 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a helyi gazdaságfejlesztés céljait, eszközeit, 

szereplőit, területi hatókörét és főbb paradigmáit. A terület- és településfejlesztési alapismeretekre 

épülő elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések 

megalapozásához szükséges ismeretekre tesznek szert, illetve – különböző esettanulmányokon 

keresztül – megvalósult helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket ismernek meg. 

A kurzus tartalma, témakörei: Helyi gazdaságfejlesztés fogalma (céljai, eszközei, szereplői, 

területi hatóköre), helye a terület- és településfejlesztés rendszerében. Külső erőforrások 

bevonására és saját erőforrások mobilizálására / megőrzésére irányuló helyi gazdaságfejlesztési 

stratégiák. Gazdaságfejlesztést megalapozó vizsgálatok (területi adatbázisok, egyéb másodlagos 

információgyűjtési módszerek, terepi kutatás, információfeldolgozási módszerek). Megvalósult 

helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések tanulmányozása szemináriumi előadások keretében, 

bemutatott esettanulmányokon keresztül. 

Szakirodalom  

Bajmócy Z. 2011: Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe. – JATEPress, Szeged. 216 p. ISBN: 

978-963-315-039-9 

Kozma G. 2007: Terület- és településmarketing. – Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 178 p. 

ISBN: 978 963 473 251 8 

NFGM – VÁTI 2010: Helyi gazdaságfejlesztés. Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok. – 

Területfejlesztési Füzetek 2. Budapest. 192 p. ISBN: 978-963-7380-21-1 

Schwarcz Gy. – Nagy N. (szerk.) 2016: Önfenntartó falu, fenntartható vidék: jó gyakorlatok, 

kreatív megoldások: helyi gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében. – Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet, Budapest. 171 p. ISBN: 978-615-80106-8-9 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

tudása 
- Rendelkezik elméleti és gyakorlati természet- és társadalomföldrajzi alapismeretekkel. 

- Ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit, és az azokból levonható 

következtetések korlátait. 

- Ismeri a regionális fejlődés és fejlesztés, a településfejlesztés és -üzemeltetés alapvető összefüggéseit és 

fogalmait. 

- Ismeri a helyi gazdaságfejlesztés fogalmát, céljait és eszközeit, meghatározó szereplőit. 

képességei 
- Képes a földrajz szakterületén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására alkalmazni. 

- Képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételei és a levonható következtetések 

megadásával. 

- Képes a terület- és településfejlesztés eltérő szintjein bekapcsolódni a tervezési / döntés-előkészítési 

folyamatokba. 

- Képes a földrajzi térben lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok leírására, megértésére, az azokkal 

kapcsolatos adatgyűjtésre, adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges módszerek és 

szakirodalom használatára. 

 attitűdje 
- Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására.  

- Nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy feladatainak megoldása 

a munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint együttműködésben történjen. 

- A földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez van kitartása és monotónia-

tűrése. 

- Törekszik az alulról építkező helyi gazdaságfejlesztési stratégiák szellemiségének és módszertanának 

megismerésére. 
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 autonómiája és felelőssége 
- Alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi szakmai kérdésekben önállóan, források felhasználásával hoz 

döntéseket. 

- Felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatai végrehajtása során együttműködik más szakterület 

képviselőivel. 

- Helyi gazdaságfejlesztési gyakorlatot bemutató esettanulmányához – előzetesen megadott 

szempontrendszer alapján –önállóan keres feldolgozandó témát a környezetében, illetve önállóan használ 

különböző forrásokat. 

- Véleményt alkot helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekről. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Molnár Ernő egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: A terület- és településfejlesztés elmélete és gyakorlata 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Európai és hazai területfejlesztés elmélete és gyakorlata  

2) Európai és hazai területfejlesztés elmélete és gyakorlata gyakorlat  

3) Foglalkoztatás és szociálpolitika  

4) A Határmenti együttműködés elmélete és gyakorlata 

 

A tantárgy neve: A határmenti együttműködés elmélete és 

gyakorlata (TTGBG6523) 
Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: 33% elméleti, 67% gyakorlati  

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                 óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: A gyakorlati jegy megszerzésének 

feltétele az órai aktív részvétel. Az osztályzat egy önállóan feldolgozott és bemutatott határmenti 

együttműködés bemutatása (1 részjegy) és a gyakorlati órák elején az előző héten megszerzett 

(elméleti és gyakorlati) ismeretekből összeállított tesztek (8-10 részjegy) alapján történik 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előtanulmányi feltételek: Terület- és településfejlesztés alapjai (TTGBE6508) 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók 
ismerjék a határok, határmenti térségek és határon átnyúló együttműködések fogalmát, értelmezni és 

értékelni tudják a vonatkozó szakirodalmat és modelleket a gazdaságföldrajz, regionális, politikai 

földrajz és a kulturális földrajz szakterületeiről, ismerjék a téma aktuálpolitikai (jogi és pénzügyi) 

beágyazódottságát, ismerjék a határon átnyúló együttműködések különböző típusainak közös és eltérő 

vonásait, képesek legyenek azok azonos ismérvek alapján történő csoportosítására, és ezek által 

képesek legyenek a határon átnyúló együttműködések elméleti és gyakorlati szemléletű kezelésére 

Szakirodalom  

- Czimre K.: Euroregionális fejlődés az EU csatlakozás küszöbén – különös tekintettel Magyarország euroré-

gióira. – Acta Geographica Debrecina, Kossuth Egyetem Kiadója, Debrecen, 2005. 
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Fejes Zsuzsanna: A határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási feltételei – különös tekintettel 

a magyar határrégiókra. Doktori értekezés. Szeged, 2010. 252p. 

- Hartl Mónika: A határon átnyúló együttműködés és a turizmusfejlesztés kapcsolatának vizsgálata Komárom-

Esztergom megye, Nyitra kerület és az Ister-Granum EGTC példáján. PhD-értekezés. Pécs, 2016. 207p. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

 

tudása 

- ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit társadalom-, valamint részben regionális 

földrajzi területen 

- ismeri a geográfia alapvető módszereit a társadalomföldrajz fő szakterületein  

- rendelkezik elméleti és gyakorlati és társadalom-földrajzi alapismeretekkel 

- ismeri az Európai Unió jogi és pénzügyi támogatási rendszereinek gazdasági-társadalmi hatásait a 

határmenti együttműködésekre vonatkoztatva 

- ismeri az Európai Uniói határmenti régióit és azok földrajzilag megalapozott együttműködési lehetőségeit 

- ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit, és az azokból levonható 

következtetések korlátait 

- ismeri a társadalomföldrajz témakörébe tartozó adatgyűjtési, adatrögzítési, és adatfeldolgozási 

módszereket 

képességei 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a társadalomföldrajz fő szakterületein való alkalmazására 

- képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseinek társadalom, valamint részben 

regionális földrajzi területen történő átlátására 

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására 

- képes az Európai Unió földrajzi területében bekövetkezett változások által okozott összefüggések 

felismerésére a határmenti együttműködések vonatkozásában 

- képes az európai határon átnyúló együttműködések földrajzi szemléletű kategorizálására 

- képes a földrajzi térben lejátszódó társadalmi és gazdasági folyamatok leírására, megértésére, az azokkal 

kapcsolatos adatgyűjtésre, adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges módszerek és 

szakirodalom használatára 

- képes alapvető társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és társtudományok térreleváns 

eredményeinek értelmezésére 

attitűdök 

- törekszik a gazdaságföldrajz, regionális földrajz, politikai földrajz és kulturális földrajz határokra 

vonatkozó paradigmáinak és elveinek minél teljesebb megismerésére 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek minél 

alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására 

- nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy feladatainak megoldása 

a munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint együttműködésben történjen 

- képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására 

- a földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és 

monotónia-tűréssel rendelkezik 

 autonómia és felelősség 

- alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi szakmai kérdésekben önállóan, források felhasználásával hoz 

döntéseket 

- felelősséggel vállalja a határmenti együttműködések vizsgálatánál alkalmazott értékrendet, feladatainak 

elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel 

- saját és beosztott munkatársai munkájának hatékonyságát, eredményességét, biztonságosságát reálisan, 

felelősséggel értékeli 
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- elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal 

- a határmenti együttműködések működésével kapcsolatos elemzések eredményeiből következő önálló 

döntéseket hoz meg 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Czimre Klára egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör:  A területfejlesztés gyakorlata, ill. A turizmus fejlesztésének 

társadalmi és gazdasági vonatkozásai 

Kredittartománya: 7, ill. 12 kredit 

Tantárgyai:  

1) A turizmus társadalmi és gazdasági hatásai 2) Területfejlesztési szeminárium  

illetve:  

1)Turisztikai vállalkozások menedzsmentje 2) Területfejlesztés és turizmus 3) 

Turizmusmarketing 4) A turizmus társadalmi és gazdasági hatásai 

 
 

A tantárgy neve: A turizmus társadalmi és gazdasági hatásai 
(TTGBG6516) 

Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező   

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100%  

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: tematikus prezentációk, 

esetismertetések 

A számonkérés módja: kollokvium  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: hallgatói házi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A turizmus kialakulása és fejlődéstörténete és üzletággá válása. A turizmus fogalma, fajtái, rendszere 

és tudományos kutatása. A turizmusban rejlő kedvező és kedvezőtlen gazdasági hatások. A közlekedés 

szerepe a nemzetközi és a hazai turisztikai áramlásokban. Az internet és a turizmus kapcsolata. A 

falusi és a tanyasi vendéglátás kialakulása és fejlődése. Az idegenforgalmi adózásra vonatkozó 

szabályok. A turisztikai desztináció menedzsment fogalma, működése és szükségessége. A turizmus 

fejlesztésére vonatkozó tervek és elképzelések. 

Szakirodalom  

Puczkó László (2005): A turizmus hatásai. Aula Kiadó, Bp. 

Aubert Antal (szerk.) (2012): Magyarország idegenforgalma. Szakkönyv és atlasz. Cartographia, Bp. 

Bodnár László (2000): A turizmus földrajzi alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 

Donka Attila (2012): Turizmus alapismeretek. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. Bp.  

Gyuricza László (2009): A turizmus nemzetközi földrajza. Dialóg Campus Bp., Pécs. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 
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a) tudása 

- ismeri a turizmus fogalmát, fajtáit és rendszereit; 

- ismeri a nemzetközi és a hazai turizmus főbb fejlődési tendenciáit; 

- ismeri a TDM szervezetek céljait és feladatait; 

- ismeri a turizmus potenciális szerepét valamely terület fejlesztésében;  

- ismeri a térségi dimenzió összefüggéseit és a területi (turisztikai) fejlesztési programokat; 

- ismeri az idegenforgalmi adózás főbb szempontjait és azok várható hatásait; 

- ismeri a hazai turizmus fejlesztésére vonatkozó terveket és koncepciókat. 

b) képességei 

- képes a turizmus várható gazdasági hatásainak értelmezésére; 

- képes átlátni és megérteni a turizmus fejlesztéséből fakadó társadalmi hatásokat; 

- képes értelmezni a hazai turizmusban zajló regionális folyamatokat; 

- képes új turisztikai kínálati elemek kialakításának kezdeményezésére; 

- képes a turizmusban rejlő helyi adottságokat felmérni. 

c) attitűd 

- törekszik a turizmus különböző szempontok (pl. adottság, fejlesztések) alapján történő 

  tagozódása következtében fellépő feszültségek megértésére; 

- törekszik a turizmus helyzetét befolyásoló társadalmi-gazdasági problémák beazonosítására; 

- törekszik a TDM szervezetekhez kapcsolódó tevékenységek megismerésére; 

- törekszik a falusi vendéglátás tárgyi és infrastrukturális feltételeinek megtanulására; 

- törekszik értelmezni a hazai közlekedési ágazatok és a turizmus regionális jellemzői közötti  

  összefüggéseket. 

d) autonómia és felelősség 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- felelősséggel vizsgálja a turizmusban zajló társadalmi-gazdasági változásokat; 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 

  korlátaival; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik a turisztikai területen dolgozó szakemberekkel; 

- önálló adatgyűjtések után kiértékeli az adatokat és felelősséggel azokról véleményt alkot. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Pásztor István Zoltán egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: A terület- és településfejlesztés önkormányzati kérdései 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Magyarország közigazgatásának földrajza  2) Helyi gazdaságfejlesztés 

3) Önkormányzati gazdálkodás   4) A pályázatírás módszertana 

 

A tantárgy neve: Önkormányzati gazdálkodás (TTGBG6524)  Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100% 

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 24 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: a hallgatók az oktató által 

felkínált témakörök közül egyet kiválasztanak, arról házi dolgozatot készítenek, majd közösen 

elkészített projektmunka keretében előadást tartanak 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: a hallgatók értékelése három részből áll össze: 
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40% - zárthelyi dolgozat, 30% - hallgatói házi dolgozat, 30% - órai előadás  

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: Magyarország közigazgatási földrajza (TTGBE6519) 
 

Tantárgy-leírás:  

A helyi önkormányzatok gazdálkodásának alapelemei. A helyiönkormányzatok saját bevételei. A helyi 

önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei. Az átengedett/megosztott bevételek. Az állami 

támogatások és hozzáhárulások. A helyi önkormányzati költségvetés kiadási oldala. Általános dolgok 

az önkormányzatok költségvetésével kapcsolatban. Az önkormányzatok vagyona 

Szakirodalom  

Vígvári, A. (2002) Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek. KJK-KERSZÖV, Budapest, ISBN- 

Kusztosné Nyitrai E. (1998) A helyi önkormányzatok és pénzügyeik. Consulting, Budapest, ISBN- 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 

- ismeri a földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit a társadalomföldrajz területén; 

- ismeri a településfejlesztés és a településüzemeltetés alapvető összefüggéseit és fogalmait; 

- átlátja a településüzemeltetés intézményi kereteit és jogi szabályozását; 

- ismeri a helyi önkormányzatok gazdálkodásának alapelveit és az azokat meghatározó 

jogszabályokat; 

- ismeri a helyi önkormányzatok költségvetése bevételi oldalának egyes tételeit; 

- ismeri a helyi önkormányzatok kiadásainak legfontosabb jellemvonásait; 

- ismeri a helyi önkormányzatok vagyonhoz jutásának folyamatát és a vagyonhasznosítás 

legfontosabb jellemvonásait. 

b) képességei 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a helyi önkormányzat gazdálkodása témakörében való 

alkalmazására; 

- képes helyzetelemzések készítésére;   

- képes az önkormányzatok egyes bevételei közötti viszony feltárására; 

- képes a helyi önkormányzatok vagyongazdálkodásának értékelésére; 

- képes a hallgatótársai által összeállított anyag feldolgozására. 

c) attitűdje 

- együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi; 

- nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre; 

- törekszik arra, hogy a feladatok megoldása a munkatársak véleményének a megismerésével 

történjen;  

- törekszik a helyi önkormányzatok gazdálkodási viszonyait meghatározó tényezők megismerésére. 

d) autonómiája és felelőssége 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- saját és beosztott munkatársai munkájának hatékonyságát felelősséggel értékeli; 

- a helyi önkormányzatok gazdálkodása témakörében publikált szakirodalom feldolgozását megfelelő 

iránymutatás mellett önállóan végzi 
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Tantárgy felelőse: Dr. habil. Kozma Gábor egyetemi docens, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: A terület- és településfejlesztés alapjai 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Földrajzi adatbázisok 2) Földrajzi adatbázisok gyakorlat 

3) Az informatika alkalmazása a társadalomföldrajzban 

4) Az infrastruktúra alapjai 5) Az ingatlangazdálkodás alapjai 
 

A tantárgy neve: Az infrastruktúra alapjai  (TTGBE6525) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti, 100%  

A tanóra típusa: előadás,   

                 óraszáma: 24 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők:  

előadás, konzultáció, az órákon használt ábraanyag hallgatók rendelkezésére bocsátása előadás, 

konzultáció, az órákon használt ábraanyag hallgatók rendelkezésére bocsátása 

A számonkérés módja: kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: A hallgatók értékelése 95%-ban az írásbeli 

kollokvium, valamint 5%-ban az órákon való részvétel alapján történik  

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás: 

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az infrastruktúra fogalmát, felosztását, az 

infrastrukturális hálózatok kialakulását, jellemző tulajdonságait, átfogóan ismerjék a gráfelméleten 

alapuló közlekedésföldrajzi vizsgálatok módszereit, a közlekedési alágazatok fejlesztésének 

hatásmechanizmusait, a különböző közlekedési módok, a szállítás és a kommunikáció történeti 

fejlődését, területi jellemzőit. 

Szakirodalom  

Erdősi Ferenc 2000: A kommunikáció szerepe a terület- és településfejlődésben. – VÁTI, Budapest. 

356 p. 

Erdősi Ferenc 2008: Európa közlekedése és a regionális fejlődés. – Dialóg Campus Kiadó, Budapest-

Pécs. 640 p. (ISBN 978-96-395-42280) 

Rodrigue, J-P. – Comtois, C. – Slack, B. 2006: The geography of transport systems. – Routledge, New 

York. 284 p. (ISBN 978-0-415-48-3247) 

Tóth Géza 2013: Az elérhetőség és alkalmazása a regionális vizsgálatokban. – Központi Statisztikai 

Hivatal, Budapest. 146 p. (ISBN 978-963-235-420-0) 

Zoltán Zoltán 1979: Az infrastruktúra térbeli rendszerei és területi hatásmechanizmusa. – Akadémiai 

Kiadó, Budapest. 189 p. (ISBN 963-05-20-052) 

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

tudása 
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- ismeri az infrastruktúra fogalmi hátterét és eltérő szemléletmódú megközelítéseit, felosztását; 

- ismeri az infrastrukturális hálózatok kiépülésének elvi alapjait, fontosabb jellemvonásait, 

mérési lehetőségeit; 

- ismeri az infrastrukturális fejlesztésekhez köthető indikátorok körét; 

- ismeri az infrastrukturális rendszerek történeti léptékű változásait; 

- ismeri az infrastrukturális ellátottság és a hálózatok kartografikus ábrázolási lehetőségeit; 

- ismeri a közlekedési alágazatok rendszerjellemzőit, a kommunális és kommunikációs 

infrastruktúra térbeli-területi sajátságait; 

- ismeri a közlekedési fejlesztések területi-települési hatásait és általános hatásmechanizmusát. 

képességei 

- képes figyelembe venni az eltérő területi sajátságok szerepét az infrastrukturális hálózatok 

kialakítása során; 

- képes komplex szemléletmóddal tekinteni az infrastrukturális fejlesztésekre; 

- képes a terület- és településfejlesztés különböző szintjein bekapcsolódni a tervezési- és döntés-

előkészítési folyamatokba 

- képes értékelni a közlekedési hálózatok térszerkezeti hatásait történeti léptékben; 

- képes végiggondolni a közlekedési alágazati fejlesztések hatásmechanizmusait; 

- képes indikátorokkal értékelni az infrastrukturális hálózatokat és azok fejlettségét. 

attitűdje 

- törekszik az infrastruktúra kérdéskörének komplex szemléletmódú megközelítésére;  

- törekszik a földrajzi sajátosságok hangsúlyos figyelembe vételére az infrastrukturális elemek és 

hálózatok értékelése során; 

- törekszik a hálózati jellegzetességek felismerésére és átlátására; 

- törekszik az infrastrukturális fejlettségbeli hátrányok beazonosítására és törekszik azok 

fejlesztését előmozdítani; 

- törekszik az infrastrukturális fejlesztések hatásainak reális és szakmailag megalapozott 

értékelésére. 

autonómiája és felelőssége 
- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során képes belátni és figyelembe venni más szakterületek szemléletét 

és fontosságát; 

- a munkája során tudja képviselni a különböző léptékű területi szemléletmódot az 

infrastrukturális kérdésekben; 

- felelősséggel képes véleményt alkotni infrastrukturális fejlesztések általánosságban vett 

potenciális hatásairól;  

- felelősséggel képes kiválasztani az infrastruktúrához kötődő indikátorok körét és azok 

megjelenítési módjait. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Pénzes János egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: A terület- és településfejlesztés alapjai 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Földrajzi adatbázisok 2) Földrajzi adatbázisok gyakorlat 

3) Az informatika alkalmazása a társadalomföldrajzban 4) Az infrastruktúra alapjai  

5) Az ingatlangazdálkodás alapjai 

 

A tantárgy neve: Az ingatlangazdálkodás alapjai (TTGBE6526) Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 
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A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 67%, gyakorlati 33% 

A tanóra típusa: előadás és gyakorlat 

                 óraszáma: 24 +12 összesen 36 az adott félévben 

A számonkérés: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

 

Tantárgy-leírás:  

kurzus célja, hogy a hallgatók 
ismerjék az ingatlangazdálkodás alapvető fogalmát, el tudják helyezni a településgazdaságtan 

szerkezetében, alkalmazni tudják az ingatlanmarketing módszereit, tisztában legyenek a lakáspolitika 

jellemző trendjeivel Magyarország és az Európai Unió más tagállamainak a példáján keresztül, 

ismerjék a legfontosabb ingatlanfinanszírozási forrásokat, a lakásvásárlók által igénybe vehető 

hiteleket és lakáscélú támogatásokat, ismerjék a hazai földhasználat módjait, szerkezetét, tulajdon- és 

birtokviszonyait, valamint azokat ingatlantípusonként el tudják különíteni, és megismerjék az 

ingatlanpiac hazai és nemzetközi életben játszott szerepét. 

Szakirodalom  

- Erdélyi Tamás: Földtulajdon és földbirtokviszonyok alakulása az EU tagországokban. Doktori (PhD 

értekezés). Gödöllő, 2009. https://szie.hu//file/tti/archivum/Erdelyi_Tamas_ertekezes.pdf 

- Kiss Gábor (lektor): Az ingatlanjog nagy kézikönyve. CompLex Kiadó, Bp. 2007. 

- Hampel Tamás: Az ingatlan-átruházási szerződések sajátosságai: az ingatlan-átruházási szerződések és 

az ingatlan-nyilvántartás kapcsolata. Pólay E. Alapítvány, Szeged, 2013. 

- Naárné Tóth Zsuzsanna: A termőföld közgazdasági értéke és piaci ára. Agroinform Kiadó, Bp. 2009.  

- Papp Iván: Ingatlan nyilvántartási ismeretek: a földmérő, térképész és térinformatikai technikus 

szakképzés tankönyve. NAKVI, Bp.,2013. 

- Soós János és szerzői kollektívája: Ingatlangazdaságtan. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Bp. 

2005. 

- Földforgalmi szabályozás – Gazdálkodói Kézikönyv. 2015. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. 

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/126-foldforgalmi-szabalyozas-gazdalkodoi-kezikonyv/file 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

 

a) tudása 

- ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit társadalom-, valamint részben regionális 

földrajzi területen 

- ismeri a geográfia alapvető módszereit a társadalomföldrajz fő szakterületein  

- rendelkezik elméleti és gyakorlati és társadalom-földrajzi alapismeretekkel 

- ismeri a hazai földhasználat módjait, szerkezetét, tulajdon- és birtokviszonyait, azokat 

ingatlantípusonként el tudja különíteni 

- ismeri az ingatlangazdálkodással kapcsolatos élő és élettelen rendszerek alapvető működési elveit 

- ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit, és az azokból levonható 

következtetések korlátait 

- ismeri a társadalomföldrajz témakörébe tartozó adatgyűjtési, adatrögzítési, és adatfeldolgozási 

módszereket 

b) képességei 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a társadalomföldrajz fő szakterületein való alkalmazására 

https://szie.hu/file/tti/archivum/Erdelyi_Tamas_ertekezes.pdf
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- képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseinek társadalom, valamint részben 

regionális földrajzi területen történő átlátására 

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására 

- képes az ingatlanciklus által okozott változások felismerésére és elemzésére 

- képes a településeken lezajló ingatlanpiaci folyamatok átlátására 

- képes a földrajzi térben lejátszódó társadalmi és gazdasági folyamatok leírására, megértésére, az azokkal 

kapcsolatos adatgyűjtésre, adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges módszerek és 

szakirodalom használatára 

- képes alapvető társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és társtudományok térreleváns 

eredményeinek értelmezésére 

 c) attitűdök 

- törekszik az ingatlangazdálkodási elméletek, paradigmák és elvek minél teljesebb megismerésére 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek minél 

alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására 

- nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy feladatainak megoldása 

a munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint együttműködésben történjen 

- képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására 

- a földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és 

monotónia-tűréssel rendelkezik 

 d) autonómia és felelősség 

- alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi és releváns környezettudományi szakmai kérdésekben önállóan, 

források felhasználásával hoz döntéseket 

- felelősséggel vállalja az ingatlanok gazdálkodásában alkalmazott értékrendet, feladatainak elvégzése 

során együttműködik más szakterület szakembereivel 

- saját és beosztott munkatársai munkájának hatékonyságát, eredményességét, biztonságosságát reálisan, 

felelősséggel értékeli 

- elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal 

- az ingatlangazdálkodással kapcsolatos elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Czimre Klára egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: A terület és településfejlesztés önkormányzati kérdésköre, ill. 

Környezetértékelés, valamint Gyakorlati módszerek a turizmusban 

Kredittartománya: 11, 12, ill. 7 kredit 
 

A tantárgy neve: A pályázatírás módszertana (TTGBG6512) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 30/70 (kredit%) 

A tanóra típusa: előadás+ gyakorlat,   

                             óraszáma: 14 óra elmélet, 28 óra gyakorlat az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 
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Tantárgy-leírás:  

A tárgy a hazai és nemzetközi pályázatot elkészítésének módszertanával, a projektek 

menedzselésének metodikájával foglalkozik. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megfelelő 

információkat és tudást szerezzenek a forrásszerzés lehetőségeiről, általánosan jártasak 

legyenek alapvető menedzsment folyamatokban. 

Szakirodalom  

Kulcsár L.: Projekt menedzsment ismeretek Agóra Alapítvány, Ácsteszér, 2003 

www.eutanfolyam.hu 

Pályázatírás az Európai Unióban MTI-Eu tanfolyamok, Budapest, 2003 

www.palyazatiras.lap.hu 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit; 

- ismeri a gazdaság növekedésének legfontosabb trendjeit és az ezek következtében felmerülő 

lehetőségeket és problémákat; 

- ismeri a területi rendszerek fejlesztésének lehetőségeit, azok menetét és szintjeit,  

- ismeri a pályázat, mint forrásszerzési mód előnyeit és hátrányait,  

- ismeri a fejlesztésekhez kapcsolódó főbb elérhető források rendszerét.  

Képesség: 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a társadalomföldrajz fő szakterületein való alkalmazására; 

- képes az általános és helyi földrajzi problémák szerkezetének áttekintésére, a hatótényezők azonosítására.  

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására és a megoldási javaslatok áttekinthető 

formába öntésére; 

- képes a meglévő problémák mellé megoldási javaslatok felvázolására, s azok költség-haszon és egyéb 

hatásainak elemzésére,  

- képes a fejlesztési igényekhez forrásokat keresni,  

- képes a pályázati rendszerek elvárásainak megfelelően pályázatokat összeállítani.  

Attitűd: 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek minél 

alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik a társadalomban és a gazdaságban különböző szempontok következtében fellépő feszültségek 

megértésére és kezelésére;  

- törekszik a társadalmi-gazdasági szereplők (kiemelten a helyi vállalkozások) fejlődését befolyásoló 

tényezők megismerésére; 

- törekszik a gazdasági termeléshez és fogyasztáshoz kapcsolódó problémák leírására és 

megmagyarázására. 

Autonómia és felelősség: 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival;  

- a fejlesztési igényekhez kapcsolódó forrásfeltárást önállóan végzi; 

- felelősséggel vizsgálja a fejlesztési problémákat – akár globális keretekben is – és azokról véleményt alkot. 
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Tantárgy felelőse: Dr. Radics Zsolt, egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: A területfejlesztés gyakorlata 

Kredittartománya: 7 kredit 

Tantárgyai: 1) A turizmus társadalmi és gazdasági hatásai   

                   2) Területfejlesztési szeminárium 
 

A tantárgy neve: Területfejlesztési szeminárium (TTGBG6527) Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: 100% gyakorlati 

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 48 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok:  

A félév végi jegyet az előadás színvonala, a felmerült kérdésekre adott válaszok minősége 

valamint a prezentáció írásban is beadott változata határozza meg. 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: Európai és hazai területfejlesztés elmélete és gyakorlata (TTGBE6517, 

TTGBG6518) 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók bemutassák az eddig végzett kutatómunkájuk eredményeit, 

képesek legyenek eredményeik magas színvonalon történő prezentálására és az előadások után 

elhangzott reakciókat figyelembe véve magasabb minőségű szakdolgozat elkészítésére. 

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

 

a) tudása 

- ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit társadalom, valamint részben 

regionális földrajzi területen; 

- ismeri a geográfia alapvető módszereit a társadalomföldrajz fő szakterületein; 

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit; 

- ismeri a földrajz szakterülethez kapcsolódó alapvető számítási módszereket; 

- ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit és az azokból levonható 

következtetések korlátait;  

- ismeri a társadalomföldrajz témakörébe tartozó adatgyűjtési, adatrögzítési és adatfeldolgozási 

módszereket. 

b) képességei 

- képes a geográfia alapvető módszereinek társadalomföldrajz fő szakterületein történő 

alkalmazására, 
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- képes az élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető problémák megoldására; 

- képes a földrajz szakterületén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására 

alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is; 

- képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételeinek és az azokból levonható 

következtetések pontos megadásával; 

- képes a földrajzi térben lejátszódó társadalmi folyamatok leírására, megértésére, az azokkal 

kapcsolatos adatgyűjtésre, adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges módszerek 

és szakirodalom használatára; 

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására; 

- képes geográfiai elemzéseket végezni. 

c) attitűdök 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek 

minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy feladatainak 

megoldása a munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint együttműködésben 

történjen; 

- a földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és 

monotónia-tűréssel rendelkezik. 

d) autonómia és felelősség 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal; 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Czimre Klára PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Dr. Kozma Gábor egyetemi docens, PhD, Dr. Teperics 

Károly egyetemi adjunktus, PhD, Dr. Radics Zsolt egyetemi adjunktus, PhD, Dr. Molnár Ernő 

egyetemi adjunktus, PhD, Dr. Pénzes János egyetemi adjunktus, PhD, Dr. Pásztor István Zoltán 

egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

 

A TURIZMUS specializáció további tárgyai 

 

 

Az ismeretkör: Adatbázis-kezelés, Táj- és környezetföldrajzi praktikum,  A terület- 

és településfejlesztés alapjai, A turizmusoktatás speciális ágazatai  

Kredittartománya: 8, 6, 7, ill. 7 kredit 
 

A tantárgy neve: Földrajzi adatbázisok (TTGBE7013) Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100% 

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 14 az adott félévben 
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A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus elején megismerkednek magával az adattal, mérési szintjeivel, a mintavétellel, a mintavételi 

hibákkal, az adatmátrix-szal, a kiugró és hiányzó adatok problémájával. Ezt követően a térképi, 

meteorológiai, vízrajzi, talajtani és a társadalomföldrajzi adatbázisok következnek. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

Podani J. 1997. Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás rejtelmeibe. Scientia Kiadó, Budapest 

Précsényi I. 1995. Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális 

biológiában. KLTE Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék Viselkedésökológiai Kutatócsoport, 

Debrecen 

Jankó A. 2007. Magyarország katonai felmérései: 1763-1950, Argumentum, A Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

Könyvtára sorozat 

 

Ajánlott szakirodalom: 

Falus I., Ollé J. 2000. Statisztikai módszerek pedagógusok számára, Okker Kiadó, 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri az adatmátrix fogalmát, jelentőségét és fel tudja használni részben a tárgyhoz kapcsolódó 

gyakorlaton végzett elemzések során, valamint a gyakorlati életben jelentkező elemzésekhez 

kapcsolódó feladatok megoldása során, 

- ismeri az elemzések korlátait, 

- ismeri a kiugró adatok és hiányzó adatok lehetséges kezelésének módjait, 

- ismeri a természetföldrajzban használatos térképi és táblázatos adatbázisokat, 

- ismeri a társadalomföldrajzban használatos térképi és táblázatos adatbázisokat. 

Képesség: 

- képes átlátni a földrajzi adatok elemzésével kapcsolatos problémákat, 

- képes egy elemezhető adatmátrix előállítására, 

- átlátja az adatgyűjtés korlátait, 

- képes a földrajzi adatbázisok összegyűjtésére, 

- képes más tudományterületek számára tanácsot adni a térbeli adatokkal kapcsolatos kérdésekben. 

Attitűd: 

- törekszik a minél reprezentatívabb mintavételre, 

- kerüli a preferenciális mintavételt annak torzító hatása miatt, 

- nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem területén 

dolgozó szakemberekkel, 

- hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és nem szakmai 

közönség felé. 

- nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómia és felelősség: 

- átlátja és kezeli a térbeli bizonytalanságból adódó problémákat, 

- saját munkájának eredményét reálisan és felelősséggel értékeli, 

- tudatosan vállalja szakmája etikai normáit, 

- önálló döntéseket hoz a földrajzi feladatok megoldása során, 

- magabiztosan képviseli a földrajz és a természettudományok adatgyűjtési technikáit 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanár, DSc 

 

 

 

Az ismeretkör: Adatbázis-kezelés, Táj és környezetföldrajzi praktikum, A 
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területfejlesztés gyakorlata, ill. A turizmus speciális ágazatainak oktatása  

Kredittartománya:  7, 6, 7 ill. 7  kredit 

Tantárgyai: 1) Földrajzi adatbázisok 2) Földrajzi adatbázisok laborgyakorlat 

                   3) Adatszerkezetek 4) Adatbázis-kezelés  5) Adatbázis kezelés gyak.  

 6) Bevezetés a földrajzi adatbázis kezelésbe 
 

A tantárgy neve: Földrajzi adatbázisok (TTGBL7014) Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: laborgyakorlat 100% 

A tanóra típusa: laborgyakorlat,   

                óraszáma: 14 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzuson a hallgatók előbb megismerkednek a főbb interneten és nyomtatott formában elérhető 

adatbázisokkal, és megtanulják az elemezhető adatmátrix előállítását és a már korábbiakban tanult 

módszerekkel gyakorolják az elemzést. Az óra lényege a gyakorlatszerzés az adatelemzésben. 

Szakirodalom  

Kötelező olvasmány: 

Podani J. 1997. Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás rejtelmeibe. Scientia Kiadó, Budapest 

Précsényi I. 1995. Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális 

biológiában. KLTE Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék Viselkedésökológiai Kutatócsoport, 

Debrecen 

Jankó A. 2007. Magyarország katonai felmérései: 1763-1950, Argumentum, A Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

Könyvtára sorozat 

 

Ajánlott szakirodalom: 

Falus I., Ollé J. 2000. Statisztikai módszerek pedagógusok számára, Okker Kiadó, 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri az adatmátrix fogalmát, jelentőségét és fel tudja használni részben a tárgyhoz kapcsolódó gyakorlaton 

végzett elemzések során, valamint a gyakorlati életben jelentkező elemzésekhez kapcsolódó feladatok 

megoldása során, 

- ismeri az adatforrásokat, 

- ismeri az alapvető elemzési módszereket, 

- ismeri az eredmények interpretációjának a lépéseit, 

- ismeri és alkalmazza az alapvető geomatematikai ismereteket. 

Képesség: 

- képes átlátni a földrajzi adatok elemzésével kapcsolatos problémákat, 

- képes egy elemezhető adatmátrix előállítására, 

- képes a földrajzi adatbázisok összegyűjtésére, elő tudja állítani az adatmátrixot 

- képes az önálló elemzésre azok korlátainak ismeretében, 

- képes más tudományterületek számára tanácsot adni a térbeli adatokkal kapcsolatos kérdésekben. 

Attitűd: 

- törekszik a minél reprezentatívabb mintavételre, 

- kerüli a preferenciális mintavételt annak torzító hatása miatt, 

- nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem területén dolgozó 

szakemberekkel, 
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- hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és nem szakmai 

közönség felé. 

- nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómia és felelősség: 

- átlátja és kezeli a térbeli bizonytalanságból adódó problémákat, 

- saját munkájának eredményét reálisan és felelősséggel értékeli, 

- tudatosan vállalja szakmája etikai normáit, 

- önálló döntéseket hoz a földrajzi feladatok megoldása során, 

- magabiztosan képviseli a földrajz és a természettudományok adatgyűjtési technikáit 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Szabó Szilárd egyetemi tanár, DSc 

 

 

 

Az ismeretkör: A turizmus földrajzi alapjai ás viszonyrendszere Magyarországon, 

Európában és más kontinenseken 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Idegenforgalmi földrajz I.  2) Idegenforgalmi földrajz II. 

3) Idegenforgalmi földrajz III.  4) Turizmus és környezet 
 

A tantárgy neve: Idegenforgalmi földrajz I. (TTGBE6021) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100%  

A tanóra típusa: előadás,   

                óraszáma: 28 az adott félévben  

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

Az előadások során a hallgatók megismerik a világ turizmusának természetföldrajzi, 

társadalomföldrajzi és gazdaságföldrajzi alapjait, mozgatórugóit. A tárgy célja, hogy be tudják 

azonosítani, fel tudják sorolni a világ idegenforgalmi desztinációit, Amerika, Ázsia, Afrika, Ausztrália 

és Óceánia turisztikai célterületeinek turisztikai vonzótényezőit, meghatározó turisztikai termékeit, 

továbbá a nemzetközi vendégforgalom jellemzőit és trendjeit. 

Szakirodalom  

Balogh B. – Csanálosi S. – Frisnyák S.: Kontinensek földrajza I-II. Tankönyvkiadó, Bp. 

Gyuricza L.: A turizmus nemzetközi földrajza. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2008. 

Lerner J.: Világutazók atlasza. Szalay könyvkiadó, 2006. 

A Földgömb 

Turizmus Bulletin című folyóirat: „Országtanulmányok 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

c) tudása 

- ismeri a természeti és az ezekkel összefüggésben álló antropogén folyamatok törvényszerűségeit, 

ezek jelentőségét a turisztikai ágazatban; 

- ismeri a turizmus, mint gazdasági ágazat működésének gyakorlati aspektusait. 

- Ismeri a turisztikai vonzerők, termékek és desztinációk földrajzi alapjait, a turizmus hatását a 

földrajzi tér egészére, a földrajzi tér és a turizmus jelenségeinek komplex kapcsolatrendszerét. 
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- ismeri az adottságok turisztikai attrakcióvá válásának folyamatát 

- ismeri az idegenforgalmi attrakciókhoz kapcsolódó infra- és szuprastruktúrát 

d) képességei 

- képes a földrajzi térben lejátszódó, a turizmus rendszeréhez kötődő természeti és társadalmi 

folyamatok leírására, megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, adatok feldolgozására, 

valamint a feldolgozáshoz szükséges módszerek és szakirodalom használatára; 

- képes az idegenforgalmi desztinációk alapvető természet-, társadalom-, valamint részben 

regionális földrajzi területen meglévő összefüggéseinek átlátására, a turizmusföldrajzi problémák 

felismerésére, megfogalmazására; 

- képes az idegenforgalmi statisztikai adatok megértésére, elemzésére, egy adott terület 

turisztikai szempontú értékelésére, a térségi turizmusfejlesztés irányainak meghatározására, 

turisztikai stratégiaalkotásba való bekapcsolódásra, termék- és desztináció-menedzsmentre 

c) Attitűd: 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi 

jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, 

megmagyarázására; 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására; 

- nyitott az elméletben megismert tájak, kultúrák, vonzerők mélyebb, lehetőség szerint 

személyes megismerésére. 

d) Autonómia és felelősség: 

- Felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatainak elvégzése során együttműködik más 

szakterület szakembereivel.  

- Alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi és releváns környezettudományi szakmai 

kérdésekben önállóan, források felhasználásával hoz döntéseket.  

- Elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal.  

- Tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 

korlátaival.  

- A geográfiai elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg. 
 

Tantárgy felelőse: Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála egyetemi tanársegéd 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Vasvári Mária egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: A turizmus földrajzi alapjai és viszonyrendszere Magyarországon, 

Európában és más kontinenseken 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Idegenforgalmi földrajz I.  2) Idegenforgalmi földrajzi II. 

3) Idegenforgalmi földrajzi III.  4) Turizmus és környezet 
 

A tantárgy neve: Idegenforgalmi földrajz II.(TTGBE6022) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: 100% elméleti  

A tanóra típusa: előadás,  
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                 óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus során a Hallgatók megismerik Európa turisztikai célterületeinek turisztikai vonzótényezőit, 

meghatározó turisztikai termékeit, továbbá a nemzetközi vendégforgalom jellemzőit és trendjeit. 

Szakirodalom  

Gyuricza L.: A turizmus nemzetközi földrajza. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2008. 

Horváth T.-né (szerk.): Európa Kincsei. Mérték Kiadó, Bp., 2005. 

Lerner J.: Ezerszínű Európa. Szalay Könyvkiadó, 2006. 

Lerner J.: Világutazók atlasza. Szalay könyvkiadó, 2006. 

Turizmus Bulletin című folyóirat: „Országtanulmányok” 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

e) tudása 

- ismeri a természeti és az ezekkel összefüggésben álló antropogén folyamatok törvényszerűségeit, 

ezek jelentőségét a turisztikai ágazatban; 

- ismeri a turizmus, mint gazdasági ágazat működésének gyakorlati aspektusait. 

- Ismeri a turisztikai vonzerők, termékek és desztinációk földrajzi alapjait, a turizmus hatását a 

földrajzi tér egészére, a földrajzi tér és a turizmus jelenségeinek komplex kapcsolatrendszerét. 

- ismeri az adottságok turisztikai attrakcióvá válásának folyamatát 

- ismeri az idegenforgalmi attrakciókhoz kapcsolódó infra- és szuprastruktúrát 

f) képességei 

- képes a földrajzi térben lejátszódó, a turizmus rendszeréhez kötődő természeti és társadalmi 

folyamatok leírására, megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, adatok feldolgozására, 

valamint a feldolgozáshoz szükséges módszerek és szakirodalom használatára; 

- képes az idegenforgalmi desztinációk alapvető természet-, társadalom-, valamint részben regionális 

földrajzi területen meglévő összefüggéseinek átlátására, a turizmusföldrajzi problémák felismerésére, 

megfogalmazására; 

- képes az idegenforgalmi statisztikai adatok megértésére, elemzésére, egy adott terület 

turisztikai szempontú értékelésére, a térségi turizmusfejlesztés irányainak meghatározására, 

turisztikai stratégiaalkotásba való bekapcsolódásra, termék- és desztináció-menedzsmentre 

c) Attitűd: 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi 

jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, 

megmagyarázására; 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására; 

- nyitott az elméletben megismert tájak, kultúrák, vonzerők mélyebb, lehetőség szerint 

személyes megismerésére. 

d) Autonómia és felelősség: 

- Felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatainak elvégzése során együttműködik más 

szakterület szakembereivel.  

- Alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi és releváns környezettudományi szakmai 

kérdésekben önállóan, források felhasználásával hoz döntéseket.  

- Elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal.  

- Tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 
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korlátaival.  

- A geográfiai elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg. 
 

Tantárgy felelőse: Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála egyetemi tanársegéd 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr Vasvári Mária egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Gyakorlati módszerek a turizmusban 

Kredittartománya: 7 kredit 

Tantárgyai: 1) Turisztikai kutatásmódszertan  2) Turisztikai szoftverek 

3)  A pályázatírás módszertana 
 

A tantárgy neve: Turisztikai kutatásmódszertan (TTGBG6023) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati 100% 

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

Cél, hogy a hallgatókban kialakuljon az önálló szakmai munkához szükséges módszertani jártasság; 

megismerkedjenek az anyaggyűjtés és feldolgozás, továbbá a dolgozatírás tartalmi és formai 

követelményeivel, az „állítás-bizonyítás” elválaszthatatlanságától a hivatkozási szabályokig. A 

hallgatók muníciót kapnak az interneten történő eligazodáshoz is. A gyakorlatok során a hallgatók 

problémakereső és -megoldó készségének a módszeres fejlesztését, a kreatív, kombinatív, kísérletező 

gondolkodás ösztönzését és a kritikai látásmód erősítését állítjuk középpontba. További célunk, hogy 

felkeltsük a hallgatók érzékenységét és érdeklődését a tények és a tapasztalatok iránt. Fontos szempont 

a hallgatók önkifejezési képességének erősítése, kommunikációs eszköztárának gyarapítása is. 

Szakirodalom  

Babbie, E. 1995: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 704 p. 

Berényi I. 1992: Az alkalmazott szociálgeográfia elméleti és módszertani kérdései. Földrajzi 

Tanulmányok 22. Akadémiai Kiadó, Budapest 

Tomcsányi P. 2000: Általános kutatásmódszertan. Szent István Egyetem, Gödöllő 

Majoros P. 2004: A kutatásmódszertan alapjai: Tanácsok, tippek, trükkök – nem csak szakdolgozat-

íróknak. Perfekt, Budapest 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a, tudás:  

- ismeri a turisztikai vonzerők, termékek és desztinációk földrajzi alapjait, a turizmus hatását a 

földrajzi tér egészére; 

- ismeri a turizmus legjelentősebb kutatási módszereit; 

- ismeretekkel rendelkezik a turizmuskutatás kapcsolódó társadalomtudományi háttérről; 

- ismeri a turizmusföldrajzi témakörökbe tartozó adatgyűjtési, adatrögzítési, és adatfeldolgozási 
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módszereket; 

- ismeri a terepi vizsgálatok elvégzésére alkalmas alapvető módszereket. 

b, képesség: 

- - képes a turizmus számára problémát jelentő hatások felismerésére, megfogalmazására; 

- képes a rutin szakmai problémákat felismerni, azok elméleti és gyakorlati megoldásához az 

elérhető könyvtári és elektronikus szakirodalmat feldolgozni, az ott elérhető módszereket alkalmazni; 

- képes az idegenforgalmi problémák részletes elemzésére; 

- képes a kutatási módszerek kidolgozására, megoldási javaslattevésre; 

- képes a laboratóriumi, terepi szakeszközök használatára, azoknál adatfelvételekre, az adatok 

adatbázisba rendezésére. 

c, attitűd: 

- törekszik a turisztikai kutatások problémáinak felismeréseire, magyarázatára; 

- törekszik a vizsgálataihoz a legmegfelelőbb kutatási módszert felhasználni, a módszer 

alkalmasságáról meggyőződni; 

- földrajzi terepi tevékenysége során környezettudatosan jár el, elkötelezett a fenntartható 

fejlődés iránt; 

- törekszik a turisztikai elméletek, paradigmák és elvek minél teljesebb megismerésére; 

- a földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással 

és monotómia-tűréssel rendelkezik. 

d, autonómia és felelősség: 

-        felelősséggel vállalja szakmai értékrendjét; 

-        tisztában van az idegenforgalmi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 

korlátaival; 

-        felelősséggel használ fel szekunder adatokat saját kutatása megalapozásához; 

-        felelőséggel használja a tanult kutatási módszereket; 

-        önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt terepi berendezéseket, eszközöket. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Vasvári Mária egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: A turizmus fejlesztésének társadalmi és gazdasági vonatkozásai 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) A turisztikai vállalkozások menedzsmentje 2) Területfejlesztés és turizmus 

3) Turizmusmarketing  4) A turizmus társadalmi és gazdasági hatásai 
 

A tantárgy neve: Turisztikai vállalkozások menedzsmentje 
(TTGBG6513) 

Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 33%, gyakorlati 67% 

A tanóra típusa: előadás + gyakorlat,  

                óraszáma: 12 + 24, összesen 36 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  
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A kurzus a turisztikai kis- és középvállalkozások alapítására, elindítására, vezetésére, valamint sikeres 

működtetésére kívánja felkészíteni a hallgatókat. Ennek érdekében foglalkozik az idegenforgalmi 

vállalkozások megalapításának feltételeivel, a gazdálkodás elemzésének kérdéskörével 

(jövedelmezőség elemzése, munkaerő-gazdálkodás, készletgazdálkodás), a turizmus gazdálkodó 

szervezeteivel, illetve azok szervezési feladataival. Feltérképezi a turisztikai vállalkozások gazdasági 

és költségvetési kapcsolatait, megismerteti a hallgatókat a vállalatvezetés személyi kérdéseivel, 

valamint a marketing tervezés legfontosabb lépéseivel, amelyek ismerete nélkülözhetetlen a hatékony 

marketing tevékenység lebonyolítása érdekében. 

Szakirodalom  

Claude Kasper – Fekete Mátyás: Menedzsment a turizmusban, Budapest, 2011. 

Papanek Gábor (szerk.): Gyakorlati vállalkozási ismeretek, PREditor Kft. 2007. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a, tudás:  

- ismeretekkel rendelkezik a turizmuskutatás kapcsolódó társadalomtudományi háttérről; 

- ismeri a turizmus, mint gazdasági ágazat működésének gyakorlati aspektusait; 

- ismeri a turisztikai vállalkozások típusait, alapításukat, elindításukat és vezetésük legfontosabb 

feladatait; 

- ismeri a turisztikai vállalkozások gazdálkodásának alapvető kérdésköreit; 

- ismeri a turizmusföldrajzhoz kapcsolódó alapvető számítási módszereket. 

b, képesség: 

- képes a turizmus számára problémát jelentő hatások felismerésére, megfogalmazására; 

- képes egy adott terület turisztikai szempontú értékelésére, a térségi turizmusfejlesztés 

irányának meghatározására; 

- képes a turisztikai stratégiaalkotásba való bekapcsolódásra termék- és desztináció-

menedzsmentre; 

- képes a turisztikai vállalkozások működését átlátni, azok feladatainak elvégzésébe 

bekapcsolódni; 

- felkészült a turisztikai piac szereplőinél történő munkavállalásra. 

c, attitűd: 

- törekszik a turisztikai kutatások problémáinak felismeréseire, magyarázatára; 

- törekszik a turisztikai elméletek, paradigmák és elvek minél teljesebb megismerésére; 

- nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre;  

- törekszik arra, hogy feladatainak megoldása a munkatársak véleményének megismerésével, 

lehetőség szerint együttműködésben történjen; 

- a földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással 

és monotómia-tűréssel rendelkezik. 

d, autonómia és felelősség: 

-        felelősséggel vállalja szakmai értékrendjét; 

-        tisztában van az idegenforgalmi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 

korlátaival; 

-        elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal; 

-        az elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Molnár Ernő egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Vasvári Mária egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: A turizmusoktatás speciális ágazatai 
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Kredittartománya: 10 kredit 

Tantárgyai: 1) Utazás és rendezvényszervezés   2) A vendéglátás alapjai 

3) Jogi és pénzügyi ismeretek a turizmusban  4) Földrajzi adatbázisok   

5) Földrajzi adatbázisok gyak.  
 

A tantárgy neve: Utazás- és rendezvényszervezés (TTGBE6024)   Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100% 

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 28 az adott félévben  

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az utazásszervezés és értékesítés komplex folyamatát. 

Az utazáshoz, utazási iroda létrehozásához, működtetéshez kötődő jogszabályok ismertetését az 

utazáshoz kapcsolódó egyéb fontos részterületek bemutatása követi. A hallgatók megismerkedhetnek 

egyes speciális utazásszervezési esetekkel is, pl. a fogyatékkal élők utazása során fellépő helyzetekkel. 

A hallgatók képesek lesznek önállóan megtervezni egy szervezett utazást, elkészíteni annak katalógus 

anyagát, valamint a forgatókönyvét és az árkalkulációt, továbbá lebonyolítani az üzleti levelezését. A 

tantárgy keretében elsajátítják az utazáshoz, utazási irodai tevékenységhez kötődő információs 

eszközök (menetrendek, térképek, számítógépes programok) felhasználói szintű alkalmazását is. 

Szakirodalom  

Molnár G.: Utazásszervezés és értékesítés. KIT Kft., 2003. 

Faragó H.: Idegenforgalmi rendezvények és kongresszusok szervezése. Képzőművészeti Kiadó, 2003. 

Nemes Cs. – Vizi I.: Idegenforgalmi referensi és ügyintézői ismeretek. Nyitott Szakkép. Közalap. 

Pompl, W.: Turisztikai menedzsment 1-2. Springer Tudományos Kiadó Kft., Budapest 2000. 

Zsobrák F.: Referensi és rendezvényszervezési ismeretek. KIT, Budapest 1993. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a, tudás:  

- ismeretekkel rendelkezik a turizmuskutatás kapcsolódó társadalomtudományi háttérről; 

- ismeri a turizmusföldrajzi témakörökbe tartozó információ- és adatgyűjtési, adatrögzítési, és 

adatfeldolgozási módszereket; 

- ismeri az utazás- és rendezvényszervezéshez kapcsolódó fogalmakat és a szervezés menetét, 

elvégzendő tevékenységek körét; 

- ismeri az utazás- és rendezvényszervezés dokumentumait; 

- ismeri a turizmusföldrajz ezen ágához kapcsolódó alapvető számítási módszereket. 

b, képesség: 

- képes a turizmus számára problémát jelentő hatások felismerésére, megfogalmazására; 

- képes az idegenforgalmi problémák részletes elemzésére, kutatási módszerek kidolgozására, 

megoldási javaslattevésre; 

- képes az utazás- és rendezvényszervezés feladatait összehangoltan kezelni, megoldani; 

- képes lesz önállóan megszervezni egy utazást vagy rendezvényt; 

- felkészült a turisztikai piac szereplőinél történő munkavállalásra. 

c, attitűd: 

- törekszik a turisztikai kutatások problémáinak felismeréseire, magyarázatára; 

- együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást 
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részesíti előnyben; 

- az utazás-és rendezvényszervezése feladatai során nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai 

együttműködésre; 

- törekszik arra, hogy a feladatainak megoldása a munkatársak véleményének megismerésével, 

lehetőség szerint együttműködésben történjen; 

- a földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással 

és monotómia-tűréssel rendelkezik. 

d, autonómia és felelősség: 

-       felelősséggel vállalja szakmai értékrendjét; 

-       felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

-       feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

   -       az elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Vasvári Mária egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör:A turizmus földrajzi alapjai és viszonyrendszere Magyarországon, 

Európában és más kontinenseken 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Idegenforgalmi földrajz I. 2) Idegenforgalmi földrajz II.  3) Idegenforgalmi 

földrajz III. 4) Turizmus és környezet 
 

A tantárgy neve: Idegenforgalmi földrajz III. (TTGBG6025) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati 100%  

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus során a hallgató megismeri Magyarország turisztikai célterületeinek vonzótényezőit, 

meghatározó turisztikai termékeit, továbbá a hazai (belföldi és beutazó) vendégforgalom jellemzőit és 

trendjeit. A kurzus során megértik a statisztikai adatok mögött álló folyamatokat. Feltárjuk előttük a jó 

és követhető példákat, valamint a turisztikai trendek változásait (mind keresleti, mind kínálati 

oldalról). 

Szakirodalom  

Bánfalvi J. (2000): Magyarország idegenforgalmi földrajza. Budapest: Képzőművészeti 

Kiadó. – 330 p. 

Turizmus Bulletin című folyóirat szakcikkek 

Földgömb című folyóirat 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
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- ismeri a természeti és az ezekkel összefüggésben álló antropogén folyamatok törvényszerűségeit, 

ezek jelentőségét a turisztikai ágazatban; 

- ismeri a turizmus, mint gazdasági ágazat működésének gyakorlati aspektusait. 

- Ismeri a turisztikai vonzerők, termékek és desztinációk földrajzi alapjait, a turizmus hatását a 

földrajzi tér egészére, a földrajzi tér és a turizmus jelenségeinek komplex kapcsolatrendszerét. 

- ismeri az adottságok turisztikai attrakcióvá válásának folyamatát 

- ismeri az idegenforgalmi attrakciókhoz kapcsolódó infra- és szuprastruktúrát 

b) képességei 

- képes a földrajzi térben lejátszódó, a turizmus rendszeréhez kötődő természeti és társadalmi 

folyamatok leírására, megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, adatok feldolgozására, 

valamint a feldolgozáshoz szükséges módszerek és szakirodalom használatára; 

- képes az idegenforgalmi desztinációk alapvető természet-, társadalom-, valamint részben 

regionális földrajzi területen meglévő összefüggéseinek átlátására, a turizmusföldrajzi problémák 

felismerésére, megfogalmazására; 

- képes az idegenforgalmi statisztikai adatok megértésére, elemzésére, egy adott terület 

turisztikai szempontú értékelésére, a térségi turizmusfejlesztés irányainak meghatározására, 

turisztikai stratégiaalkotásba való bekapcsolódásra, termék- és desztináció-menedzsmentre 
 

Tantárgy felelőse: dr Vasvári Mária egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála egyetemi tanársegéd 

 

 

 

 

 

 

Az ismeretkör: A turizmus fejlesztésének társadalmi és gazdasági vonatkozásai 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) A turisztikai vállalkozások menedzsmentje 2) Területfejlesztés és turizmus 

3) Turizmusmarketing  4) A turizmus társadalmi és gazdasági hatásai 
 

A tantárgy neve: Területfejlesztés és turizmus (TTGBG6514) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 33%, /gyakorlati 67% 

A tanóra típusa: elmélet+gyakorlat,  

                óraszáma: 14 + 28 összesen 42 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy  

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A tárgy a hazai és nemzetközi területfejlesztés rendszerének bemutatásával, 

intézményrendszerének, elveinek, céljainak fejlődésével és azok kialakításának 

módszertanával foglalkozik a turizmus vizsgálatán keresztül. Főbb témakörök: AZ EU 

regionális politikájának turizmust érintő vonatkozásai, a hazai és a nemzetközi területi 

problémák megoldásának főbb trendjei. A hazai területfejlesztés főbb szakaszai a 

turizmusfejlesztéshez kapcsolódóan. A turizmus, mint fejlesztési eszköz és fejlesztési 
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problémagóc elemzése. A területfejlesztési dokumentumok tartalmi és formai követelményei, 

s azok módszertani elvárásai. Aktuális, érvényes terület- és turizmusfejlesztési dokumentumok 

tartalmának megismerése és elemzése. 

Szakirodalom  

Michalkó Gábor (2016): Turizmológia, Akadémiai Kiadó, 266 p  

Süli-Zakar István (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai II. Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 

2010.  

Enyedi György: Regionális folyamatok Magyarországon az átmenet időszakában. Hilscher Rezső 

Szociálpolitikai Egyesület (Budapest), 1996.  

1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióról 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit; 

- ismeri az európai és hazai gazdaság, ezen belül a turizmus növekedésének legfontosabb trendjeit és az 

ezek következtében felmerülő lehetőségeket és problémákat; 

- ismeri a területi rendszerek fejlesztésének lehetőségeit, azok menetét és szintjeit,  

- ismeri a turizmus szerepének értelmezési lehetőségeit a területfejlesztésben,  

- ismeri a fejlesztésekhez kapcsolódó főbb dokumentumok típusait, tartalmi és formai követelményeit.  

Képesség: 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a társadalomföldrajz fő szakterületein való alkalmazására; 

- képes az általános és helyi földrajzi, kiemelten a turisztikai problémák szerkezetének áttekintésére, a 

hatótényezők azonosítására.  

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására és a megoldási javaslatok áttekinthető 

formába öntésére; 

- képes a fejlesztési igényekhez kapcsolódó partnerségi viszonyokat feltárni és rendszerezni,  

- képes a fejlesztési aktorok elvárásainak megfelelően fejlesztési célokat és intézkedéseket összeállítani és 

rendszerezni..  

Attitűd: 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi, kiemelten a 

turisztikai jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik a társadalomban és a gazdaságban különböző szempontok következtében fellépő feszültségek 

megértésére és kezelésére;  

- törekszik a társadalmi-gazdasági szereplők (kiemelten a helyi vállalkozások) fejlődését befolyásoló 

tényezők megismerésére; 

- törekszik a gazdasági termeléshez és fogyasztáshoz kapcsolódó problémák leírására és 

megmagyarázására. 

Autonómia és felelősség: 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival; 

- a fejlesztési igényekhez kapcsolódó forrásfeltárást önállóan végzi; 

- felelősséggel vizsgálja a fejlesztési problémákat – akár globális keretekben is – és azokról véleményt 

alkot. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Molnár Ernő egyetemi adjunktus, PhD 
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Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Radics Zsolt egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör:A turizmus fejlesztésének társadalmi és gazdasági vonatkozásai 

Kredittartománya: 12 kredit 

Tantárgyai: 1) A turisztikai vállalkozások menedzsmentje 2) Területfejlesztés és turizmus 

3) Turizmusmarketing  4) A turizmus társadalmi és gazdasági hatásai 
 

A tantárgy neve: Turizmusmarketing (TTGBG6515) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100%  

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A tárgy a marketing értelmezési lehetőségeinek megvilágításán keresztül mutatja be a 

turisztikai értékteremtési folyamat elemeit. A marketing helye a turizmus rendszerében. A 

marketing alapfogalmainak turisztikai értelmezése. A szolgáltatás- és turizmusmarketing 

összehasonlítása. A turisztikai szolgáltatások jellemzői. A turizmusmarketing típusai, a 

vállalkozói és a közösségi marketing sajátosságai. A turisztikai piac marketing-szereplői. A 

marketing mix értelmezése a turizmusban 4P-től a 7P-ig. A turisztikai keresletet meghatározó 

tényezők. Az utazási döntést befolyásoló tényezők. Az utazási döntés modellje. A piac-

szegmentáció módszerei. Az imázs-építés lehetőségei. A marketingtervezés folyamata. 

Marketing Információs Rendszer kiépítésének lépései. 

Szakirodalom  

Michalkó Gábor (2016): Turizmológia, Akadémiai Kiadó, 266 p  

Kenesei Zs.-Kolos K. (2014): Szolgáltatásmarketing és -menedzsment. Alinea Kiadó, Budapest 

Deli-Gray Zs. – Árva L. (2011): Turizmusmarketing esettanulmányok. Akadémia Kiadó, Budapest 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit; 

- ismeri a turizmus és a turisztikai termék sajátosságait a piac, a kereslet és a kínálat szempontjából,  

- ismeri a turizmusban működő különféle szervezetek speciális marketingfeladatait és –eszközeit. 

- ismeri az utazók viselkedését befolyásoló tényezők megértését és mérését szolgáló módzereket,  

- ismeri a marketingtervezés főbb elemeit és módszereit; 

Képesség: 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a társadalomföldrajz fő szakterületein való alkalmazására; 

- képes az általános és helyi földrajzi, kiemelten a turisztikai termékek áttekintésére, a hatótényezők azonosí-

tására.  

- képes a marketing módszereinek és eszközeinek hatékony alkalmazása a turizmus területén, 

- képes a turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és vállalkozások turizmus marketinghez kapcsoló-

dó stratégiai és taktikai feladatainak ellátására,  
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- képes a termékfejlesztési igényekhez kapcsolódó partnerségi viszonyokat feltárni és rendszerezni,  

Attitűd: 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi, kiemelten a turisztikai 

jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik a társadalomban és a gazdaságban különböző szempontok következtében fellépő feszültségek 

megértésére és kezelésére;  

- törekszik a társadalmi-gazdasági szereplők (kiemelten a helyi vállalkozások) fejlődését befolyásoló ténye-

zők megismerésére; 

- törekszik a turizmushoz kapcsolódó problémák leírására és megmagyarázására. 

Autonómia és felelősség: 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival; 

- a fejlesztési igényekhez kapcsolódó forrásfeltárást önállóan végzi; 

        - felelősséggel vizsgálja a fejlesztési problémákat – akár globális keretekben is – és azokról véleményt 

alkot. 
 

Tantárgy felelőse: Benkhard Borbála Rita egyetemi tanársegéd 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Radics Zsolt egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör:  A területfejlesztés gyakorlata, ill. A turizmus fejlesztésének 

társadalmi és gazdasági vonatkozásai 

Kredittartománya: 7, ill. 12 kredit 

Tantárgyai:  

1) A turizmus társadalmi és gazdasági hatásai 2) Területfejlesztési szeminárium  

illetve:  

1)Turisztikai vállalkozások menedzsmentje 2) Területfejlesztés és turizmus 3) 

Turizmusmarketing 4) A turizmus társadalmi és gazdasági hatásai 

 
 

A tantárgy neve: A turizmus társadalmi és gazdasági hatásai 
(TTGBG6516) 

Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező   

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100%  

A tanóra típusa: előadás,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: tematikus prezentációk, 

esetismertetések 

A számonkérés módja: kollokvium  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: hallgatói házi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  
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A turizmus kialakulása és fejlődéstörténete és üzletággá válása. A turizmus fogalma, fajtái, rendszere 

és tudományos kutatása. A turizmusban rejlő kedvező és kedvezőtlen gazdasági hatások. A közlekedés 

szerepe a nemzetközi és a hazai turisztikai áramlásokban. Az internet és a turizmus kapcsolata. A 

falusi és a tanyasi vendéglátás kialakulása és fejlődése. Az idegenforgalmi adózásra vonatkozó 

szabályok. A turisztikai desztináció menedzsment fogalma, működése és szükségessége. A turizmus 

fejlesztésére vonatkozó tervek és elképzelések. 

Szakirodalom  

Puczkó László (2005): A turizmus hatásai. Aula Kiadó, Bp. 

Aubert Antal (szerk.) (2012): Magyarország idegenforgalma. Szakkönyv és atlasz. Cartographia, Bp. 

Bodnár László (2000): A turizmus földrajzi alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 

Donka Attila (2012): Turizmus alapismeretek. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. Bp.  

Gyuricza László (2009): A turizmus nemzetközi földrajza. Dialóg Campus Bp., Pécs. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

 

a) tudása 

- ismeri a turizmus fogalmát, fajtáit és rendszereit; 

- ismeri a nemzetközi és a hazai turizmus főbb fejlődési tendenciáit; 

- ismeri a TDM szervezetek céljait és feladatait; 

- ismeri a turizmus potenciális szerepét valamely terület fejlesztésében;  

- ismeri a térségi dimenzió összefüggéseit és a területi (turisztikai) fejlesztési programokat; 

- ismeri az idegenforgalmi adózás főbb szempontjait és azok várható hatásait; 

- ismeri a hazai turizmus fejlesztésére vonatkozó terveket és koncepciókat. 

b) képességei 

- képes a turizmus várható gazdasági hatásainak értelmezésére; 

- képes átlátni és megérteni a turizmus fejlesztéséből fakadó társadalmi hatásokat; 

- képes értelmezni a hazai turizmusban zajló regionális folyamatokat; 

- képes új turisztikai kínálati elemek kialakításának kezdeményezésére; 

- képes a turizmusban rejlő helyi adottságokat felmérni. 

c) attitűd 

- törekszik a turizmus különböző szempontok (pl. adottság, fejlesztések) alapján történő 

  tagozódása következtében fellépő feszültségek megértésére; 

- törekszik a turizmus helyzetét befolyásoló társadalmi-gazdasági problémák beazonosítására; 

- törekszik a TDM szervezetekhez kapcsolódó tevékenységek megismerésére; 

- törekszik a falusi vendéglátás tárgyi és infrastrukturális feltételeinek megtanulására; 

- törekszik értelmezni a hazai közlekedési ágazatok és a turizmus regionális jellemzői közötti  

  összefüggéseket. 

d) autonómia és felelősség 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- felelősséggel vizsgálja a turizmusban zajló társadalmi-gazdasági változásokat; 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 

  korlátaival; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik a turisztikai területen dolgozó szakemberekkel; 

- önálló adatgyűjtések után kiértékeli az adatokat és felelősséggel azokról véleményt alkot. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Pásztor István Zoltán egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör: A turizmusoktatás speciális ágazatai 

Kredittartománya: 10 kredit 

Tantárgyai: 1) Utazás- és rendezvényszervezés  2) A vendéglátás alapjai 
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3) Jogi és pénzügyi ismeretek  4) Földrajzi adatbázisok 

5) Földrajzi adatbázisok gyakorlat 

 
 

A tantárgy neve: A vendéglátás alapjai (TTGBE6026) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: elméleti 100% 

A tanóra típusa: előadás,  

               óraszáma: 24 az adott félévben 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy megismerteti a hallgatókat a vendéglátóipari egységek és szállodák turisztikai 

piacon betöltött szerepével. A vendéglátóipari és szállodai alapismeretek elsajátítása után szó lesz a 

vendéglátás tárgyi és személyi feltételeiről, illetve a vendéglátó egységek működtetéséről, 

munkafolyamatairól. A hallgatók sajátítsák el a legfontosabb étel-, ital-, valamint nemzetspecifikus 

gasztronómiai és vendéglátói etikett ismereteket. Továbbá a szállodák üzemeltetésének tárgyi és 

személyi feltételeinek, ügyvitelének ismertetése után a tantárgy tárgyalja a szállodák vezetői és egyéb 

munkaterületi feladatait, valamint a szállodai munkafolyamatokat. Részletesen taglaljuk a szállodákra 

vonatkozó, speciális szervezési, vezetési elveket, eljárásokat és módszereket. A szemeszter során a 

hallgatók betekintést nyernek az egységek üzemeltetésével kapcsolatos legfontosabb jogszabályokba 

és az arculattervezés (Corporate Identity) lehetőségeibe is. 

Szakirodalom  

Dr. Burkáné Szolnoki Á.: Vendéglátó szakmai alapismeretek, Képzőművészeti Kiadó Kft, 2003 

Bártfai Endre: Szállodai alapismeretek, Budapest 2006. 

Dr. Burkáné Szolnoki Á.: Vendéglátó gazdasági ismeretek, Budapest, 2005. 

Szakmai kompetenciák kompetencia-elemek 

a, tudás:  

- ismeri a földrajzi tér és a turizmus jelenségeinek komplex kapcsolatrendszerét; 

- ismeretekkel rendelkezik a turizmuskutatás kapcsolódó társadalomtudományi háttérről; 

- ismeri a vendéglátás alapfogalmait, azokat biztosan tudja használni a szaknyelvben; 

- ismeri a vendéglátás és szállásadás legfontosabb tárgyi és személyi feltételeit; 

- ismeri a vendéglátáshoz kapcsolódó jogi hátteret, szabályozást és etikettet. 

b, képesség: 

- képes a turizmus számára problémát jelentő hatások felismerésére, megfogalmazására; 

- képes az idegenforgalmi (vendéglátás, szállásadás) problémák részletes elemzésére, megoldási 

javaslattevésre; 

- képes a vendéglátás szakterületén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására 

alkalmazni; 

- képes átlátni a vendéglátás és szállásadás üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat; 

- felkészült a turisztikai piac szereplőinél történő munkavállalásra. 

c, attitűd: 

- együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi; 

- a kommunikációs problémamegoldást részesíti előnyben;  

- nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre; 
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- törekszik arra, hogy feladatainak megoldása a munkatársak véleményének megismerésével, 

lehetőség szerint együttműködésben történjen; 

- törekszik a vendéglátás és szállásadás gyakorlati működését meghatározó tényezők 

megismerésére. 

d, autonómia és felelősség: 

-        felelősséggel vállalja szakmai értékrendjét; 

-        a vendéglátás és szállásadás területén elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal; 

-        tisztában van az idegenforgalmi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával,  

         korlátaival; 

-       feladatainak elvégzése során együttműködik már szakterületek szakembereivel; 

   -       a témával kapcsolatos elemzések eredményeiből önálló döntéseket hoz meg. 

 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Vasvári Mária egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

 

Az ismeretkör:  Gyakorlati módszerek a turizmus oktatásban 

Kredittartománya: 7 kredit 

Tantárgyai: 1) Turisztikai kutatásmódszertan  2) Turisztikai szoftverek 

3) A pályázatírás módszertana  
 

Atantárgy neve: Turisztikai szoftverek  (TTGBG6027) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati  100% 

A tanóra típusa: laborgyakorlat,  

                óraszáma: 28 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítják mindazon informatikai szoftverek használatát, amelyeket 

napjainkban az idegenforgalomban tevékenykedő intézmények és vállalkozások alkalmaznak. Továbbá 

olyan szoftvereket tanulnak meg a hallgatók, amelyeket a turisztikai kutatások során alkalmazhatnak. 

Szakirodalom  

HOSTWARE Front Office Kézikönyv 

SPSS Kéziköny 

QGIS Kézikönyv 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a, tudás:  

- ismeretekkel rendelkezik a turizmuskutatás kapcsolódó társadalomtudományi háttérről; 

- ismeri a turizmusföldrajzi témakörökbe tartozó adatgyűjtési, adatrögzítési, és adatfeldolgozási 

módszereket; 

- ismeri a terepi vizsgálatok elvégzésére alkalmas alapvető módszereket; 
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- ismeri azon turisztikai szoftvereket, amelyek az adatbevitelt, kiértékelést és az eredmény 

megjelenítését lehetővé teszik; 

- ismeri a turizmusföldrajzhoz kapcsolódó alapvető számítási módszereket. 

b, képesség: 

- képes a turizmus számára problémát jelentő hatások felismerésére, megfogalmazására; 

- képes a geo adatok térinformatikai feldolgozása, eredmények térképi megjelenítésére, legalább 

egy geoinformatikai szoftver magabiztos alkalmazására 

- képes az idegenforgalmi problémák részletes elemzésére, kutatási módszerek kidolgozására, 

megoldási javaslattevésre; 

- képes a laboratóriumi, terepi szakeszközök használatára, azoknál adatfelvételekre, az adatok 

adatbázisba rendezésére; 

- felkészült a turisztikai piac szereplőinél történő munkavállalásra. 

c, attitűd: 

- törekszik a turisztikai kutatások problémáinak felismeréseire, magyarázatára; 

- törekszik a turisztikai elméletek, paradigmák és elvek minél teljesebb megismerésére; 

- törekszik a szoftverismeret elmélyítésére, új verziók esetében a többlet anyag adaptálására; 

- törekszik a vizsgálatok során a primer adatokat saját gyűjtésére, amelyek feldolgozását is 

magabiztosan elvégzi; 

- a földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással 

és monotómia-tűréssel rendelkezik. 

d, autonómia és felelősség: 

-        felelősséggel vállalja szakmai értékrendjét; 

-        felelősséggel ajánlja kollégái számára a megfelelő turisztikai szoftvereket a kutatási téma  

          ismeretében; 

-        tisztában van az idegenforgalmi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, 

         korlátaival; 

   -        az elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg. 

 
 

Tantárgy felelőse: Benkhard Borbála Rita egyetemi tanársegéd 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Vasvári Mária egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

Az ismeretkör: A turizmus oktatás speciális ágazatai 

Kredittartománya: 10 kredit 

Tantárgyai: 1) Utazás- és rendezvényszervezés 2) A vendéglátás alapjai 

3) Jogi és pénzügyi ismeretek a turizmusban  4) Földrajzi adatbázisok 
 

A tantárgy neve: Jogi és pénzügyi ismeretek a turizmusban 
TTGBG6028 

Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100% 

A tanóra típusa: gyakorlat,   

                óraszáma: 24 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
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Tantárgy-leírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzügyi szolgáltatásokkal, intézményekkel, 

valamint a fogyasztóvédelem hazai és európai normáival, az értékpapír piaccal, értékpapírok 

fogalmával, csoportosításával. Betekintést nyerhetnek az értékpapírok jogi szabályozásába, 

felügyeletébe, a tőzsde életébe és jellemzőibe. A félév során elsajátíthatják a vállalatok üzleti tervének 

elkészítését, a tárgyieszközökkel való gazdálkodást. A hallgatók megtanulják a munkajogi 

alapfogalmakat, szabályokat, az egyéni vállalkozásra vonatkozó alapvető előírásokat. 

Szakirodalom  

Dr. Katits Etelka: A vállalati gazdálkodás alapjai, Budapest, 2007. 

Balásházy Mária: Jogi alaptan, Budapest, 1994. 

Helgertné Dr. Szabó Ilona – Kurcsinka Tamásné :Pénzügyi számvitel, Saldo Kiadó, 2008. 

Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai, Saldo kiadó, 2009. 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a, tudás:  

- ismeri a turizmusföldrajzi témakörökbe tartozó információ- és adatgyűjtési, adatrögzítési, és 

adatfeldolgozási módszereket; 

- ismeri az utazás- és rendezvényszervezéshez kapcsolódó fogalmakat és a szervezés menetét, 

elvégzendő tevékenységek körét; 

- ismeri a turizmus, mint gazdasági ágazat működésének gyakorlati aspektusait; 

- ismeri a turizmust érintő jogi és pénzügyi fogalmakat, szabályozást; 

- ismeri a turizmusföldrajz ezen ágához kapcsolódó alapvető számítási módszereket. 

b, képesség: 

- képes a turizmus számára problémát jelentő hatások felismerésére, megfogalmazására; 

- képes az idegenforgalmi problémák részletes elemzésére, kutatási módszerek kidolgozására, 

megoldási javaslattevésre; 

- képes a pénzügyi gazdálkodás során felmerülő számítási műveletek elvégzésére; 

- alkalmas a non-profit és gazdálkodó szervezetek által folytatott turizmusfejlesztési feladatok 

megoldásában való közreműködésben; 

- felkészült a turisztikai piac szereplőinél történő munkavállalásra. 

c, attitűd: 

- törekszik a turisztikai kutatások problémáinak felismeréseire, magyarázatára; 

- együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást 

részesíti előnyben; 

- az utazás-és rendezvényszervezése feladatai során nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai 

együttműködésre; 

- törekszik arra, hogy a feladatainak megoldása a munkatársak véleményének megismerésével, 

lehetőség szerint együttműködésben történjen; 

- a földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással 

és monotómia-tűréssel rendelkezik. 

d, autonómia és felelősség: 

-         felelősséggel vállalja szakmai értékrendjét; 

-         faladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

-         felelősségteljesen képes meghozni a döntéseit a turizmust érintő jogi és pénzügyi kérdésekben; 

   -         az elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg. 

 
 

Tantárgy felelőse: Benkhard Borbála Rita egyetemi tanársegéd 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Vasvári Mária egyetemi adjunktus, PhD 
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Az ismeretkör: A turizmus földrajzi alapjai és viszonyrendszere Magyarországon, 

Európában és más kontinenseken 

Kredittartománya: 11 kredit 

Tantárgyai: 1) Idegenforgalmi földrajz I.   2) idegenforgalmi földrajzi II. 

3) Idegenforgalmi földrajz III.   4) Turizmus és környezet 
 

A tantárgy neve: Turizmus és környezet (TTGBG6029) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati, 100% 

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 24 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  

A földrajzi tér és a turizmus komplex kapcsolatrendszerének átlátásával, az egyes turisztikai termékek, 

trendek megismerésével felismerik a hallgatók a turizmus hatását a földrajzi tér egészére. Megismerik 

a fizikai (természeti és épített) környezetre gyakorolt pozitív és negatív hatások mellett a problémák 

megelőzésére, csökkentésére alkalmazott megoldásokat, a turizmus fenntartható fejlődését biztosító 

alapelveket és ezek gyakorlati megjelenését.  

Szakirodalom  

Puczkó László - Rátz Tamara: A turizmus hatásai. 4. átdolgozott kiadás. Aula, Budapest, 2005. 

Inskeep, E. (szerk.) - WTO: A fenntartható turizmus fejlesztése. Irányelvek a turizmus tervezőinek és 

szervezőinek. Geomédia szakkönyvek, Geomédia kiadó, Budapest, 1998, 2000 

Ajánlott szakirodalom: 

Magyar Turizmus Rt. Kutatási Igazgatóság (2002): Québec-i Nyilatkozat az ökoturizmusról. Turizmus 

Bulletin 2002 (4). 

Puczkó, L – Rátz, T. – Lengyel, M.: Fenntartható turizmus - A fenntarthatóság mutatói című 

tanulmánya (FKFP 0634/1997 projekt) 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 

Rendelkezik elméleti és gyakorlati természet- és társadalom-földrajzi alapismeretekkel.  

- Ismeri a földrajzi szakterülettel kapcsolatos természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és 

élettelen rendszerek alapvető működési elveit.  

- Ismeri a földrajzi tér és a turizmus jelenségeinek komplex kapcsolatrendszerét.  

- Ismeri a természeti és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén folyamatok törvényszerűségeit.  

- Ismeri a turisztikai vonzerők, termékek és desztinációk földrajzi alapjait, a turizmus hatását a 

földrajzi tér egészére. 

- Ismeri a természet- és társadalomföldrajz témakörébe tartozó adatgyűjtési, adatrögzítési, és 

adatfeldolgozási módszereket.  

- Ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit, és az azokból levonható 

következtetések korlátait. 

b) képességei 

- Képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, társadalom-, valamint 

részben regionális földrajzi területen meglévő összefüggések átlátására.  
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- Képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására.  

- Képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételeinek és az azokból levonható 

következtetések pontos megadásával.  

- Képes a természeti és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén folyamatokkal kapcsolatos 

törvényszerűségek felismerésére, alkalmazására.  

- Képes a földrajzi térben lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok leírására, megértésére, az 

azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges 

módszerek és szakirodalom használatára.  

- Képes alapvető természet- és társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és társtudományok 

térreleváns eredményeinek értelmezésére. 
 

Tantárgy felelőse: Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála egyetemi tanársegéd 

 

 

 

 

Az ismeretkör: A terület és településfejlesztés önkormányzati kérdésköre, ill. 

Környezetértékelés, valamint Gyakorlati módszerek a turizmusban 

Kredittartománya: 11, 12, ill. 7 kredit 
 

A tantárgy neve: A pályázatírás módszertana (TTGBG6512) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy  jellege: 30% elméleti 70% gyakorlati  

A tanóra típusa: előadás+ gyakorlat,   

                              óraszáma: 14 óra elmélet, 28 óra gyakorlat az adott félévben, 

 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

 
 

Tantárgy-leírás:  

A tárgy a hazai és nemzetközi pályázatot elkészítésének módszertanával, a projektek 

menedzselésének metodikájával foglalkozik. A tantárgy célja, hogy a hallgatók megfelelő 

információkat és tudást szerezzenek a forrásszerzés lehetőségeiről, általánosan jártasak 

legyenek alapvető menedzsment folyamatokban. 

Szakirodalom  

Kulcsár L.: Projekt menedzsment ismeretek Agóra Alapítvány, Ácsteszér, 2003 

www.eutanfolyam.hu 

Pályázatírás az Európai Unióban MTI-Eu tanfolyamok, Budapest, 2003 

www.palyazatiras.lap.hu 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

Tudás:  

- ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit; 

- ismeri a gazdaság növekedésének legfontosabb trendjeit és az ezek következtében felmerülő 

lehetőségeket és problémákat; 
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- ismeri a területi rendszerek fejlesztésének lehetőségeit, azok menetét és szintjeit,  

- ismeri a pályázat, mint forrásszerzési mód előnyeit és hátrányait,  

- ismeri a fejlesztésekhez kapcsolódó főbb elérhető források rendszerét.  

Képesség: 

- képes a geográfia alapvető módszereinek a társadalomföldrajz fő szakterületein való alkalmazására; 

- képes az általános és helyi földrajzi problémák szerkezetének áttekintésére, a hatótényezők azonosítására.  

- képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására és a megoldási javaslatok áttekinthető 

formába öntésére; 

- képes a meglévő problémák mellé megoldási javaslatok felvázolására, s azok költség-haszon és egyéb 

hatásainak elemzésére,  

- képes a fejlesztési igényekhez forrásokat keresni,  

- képes a pályázati rendszerek elvárásainak megfelelően pályázatokat összeállítani.  

Attitűd: 

- törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére; 

- a megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek minél 

alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására; 

- törekszik a társadalomban és a gazdaságban különböző szempontok következtében fellépő feszültségek 

megértésére és kezelésére;  

- törekszik a társadalmi-gazdasági szereplők (kiemelten a helyi vállalkozások) fejlődését befolyásoló 

tényezők megismerésére; 

- törekszik a gazdasági termeléshez és fogyasztáshoz kapcsolódó problémák leírására és 

megmagyarázására. 

Autonómia és felelősség: 

- felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét; 

- feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület szakembereivel; 

- tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival;  

- a fejlesztési igényekhez kapcsolódó forrásfeltárást önállóan végzi; 

- felelősséggel vizsgálja a fejlesztési problémákat – akár globális keretekben is – és azokról véleményt alkot. 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Radics Zsolt, egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

 

A tantárgy neve: Turisztikai szakmai gyakorlat (TTGBG6516) Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy „képzési karaktere”: gyakorlati 100 % 

A tanóra típusa: gyakorlat,  

                óraszáma: 6 hét az adott félévben 

A számonkérés módja: beszámoló 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: gyakorlati helyszín vezetőjének igazolása 

A tantárgy tantervi helye: 5. félév 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás:  
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A szakmai gyakorlat során az idegenforgalom szolgáltatói vagy döntés előkészítő, döntéshozó 

területén tevékenykedő cégeknél, intézményeknél ismerkednek meg a hallgatók az adott vállalkozás, 

intézmény legfontosabb munkaköreivel, a tanulmányaik során szerzett elméleti tudásukat gyakorlati 

tapasztalatokkal mélyítik el, az itt gyűjtött tapasztalatok illetve ismeretek a későbbiekben segítik a 

szakdolgozati kutatásukat és felkészülhetnek a tanulmányait követő záróvizsgákra. 

 

 

Szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 

- rendelkezik elméleti és gyakorlati természet- és társadalom-földrajzi alapismeretekkel, ezeknek az 

idegenforgalom területén való megjelenésével 

- ismeri a turisztikai vonzerők, termékek és desztinációk földrajzi alapjait, a turizmus hatását a 

földrajzi tér egészére  

- ismeri a turizmus, mint gazdasági ágazat működésének gyakorlati aspektusait. 

b) képességei 

- képes a természet-, társadalomföldrajz, valamint a turisztikai termékek kérdéskörében eddig 

megszerzett elméleti ismereteit a gyakorlatban hasznosítani 

- képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására 

- képes a rutin szakmai problémák felismerésére, a megoldásukhoz szükséges módszerek 

kiválasztására és az alapvető gyakorlati problémák megoldására. 
 

Tantárgy felelőse: Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála Rita egyetemi tanársegéd 

 

 

 
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---
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A szakmai gyakorlat (intézményen kívüli) kreditértéke: 4 kredit 

Időtartama teljes idejű képzésben: 6 hét/óra 

jellege: összefüggő, tantervi helye: 5. félév 

tartalmi leírása, szakmai követelményei, szabályok 

Az adott specializációtól függően a hallgatók 6 hetet töltenek el szolgáltatói vagy döntés előkészítő, 

döntéshozó területén tevékenykedő államigazgatási szervnél, intézménynél, vagy magáncégnél. 

Megismerkednek az adott vállalkozás, intézmény, vállalkozás legfontosabb munkaköreivel, a 

tanulmányaik során szerzett elméleti tudásukat gyakorlati tapasztalatokkal mélyítik el, az itt gyűjtött 

tapasztalatok illetve ismeretek a későbbiekben segítik a szakdolgozati kutatásukat és felkészülhetnek a 

tanulmányait követő záróvizsgákra, ill. képet kapnak a munkaerőpiac adott szeletéről, segítve a 

későbbi elhelyezkedésüket.  

A szakmai gyakorlaton nyújtott hallgatói teljesítmény értékelési módszerei 

Értékelés a hallgató írásbeli beszámolója és a külső gyakorlati helyen felkért gyakorlatvezető írásos 

értékelése alapján. 

A szakmai gyakorlóhely(ek), melyekkel a képző intézmény megállapodást kötött 

Rendszeresen ismétlődő gyakorlóhelyek esetében a kari keret megállapodás van, de a hallgatókat 

ösztönözzük az újabb gyakorlóhelyek felkutatására.  

A szakmai gyakorlat szervezettsége, „külső” gyakorlatvezetők biztosítása, ellenőrzése  

A szakmai gyakorlat intézeti felelősén túl minden specializáció esetében van felelőse a külső szakmai 

gyakorlatoknak. A megfelelő gyakorlóhely körének bővítése minden oktatónak feladata és többnyire 

személyes ismeretségen alapul. Nem ritka, hogy a kijelölt gyakorlóhely korábbi hallgatónk 

munkahelye. A technikai részleteket, a beszámolók összegyűjtését a tanszéki adminisztráció intézi.    

Intézményi felelős: Dr. Radics Zsolt egyetemi adjunktus 

 

I.3. A képzési folyamat jellemzői 

Az adott képzésben alkalmazni tervezett oktatási-tanulási, tanulás-támogatási eszköztár,  

módszertan, eljárások bemutatása  

Az alapképzés jellegéből adódóan viszonylag elméletigényes és követi a hagyományos felsőoktatási 

formákat, azaz a frontális előadások és a hozzájuk kapcsolódó szemináriumok rendszerét. Az 

előadások szinte kivétel nélkül projektoros kivetítéssel, ppt anyagok felhasználásával zajlik. Az 

előadások látogatása nem kötelező, több oktató a hallgatók rendelkezésére bocsátja az előadások 

anyagát, ami azonban néhány jogvédett illusztráció miatt nem mindig lehetséges. Az írott 

segédanyagok – házi jegyzetek – száma az utóbbi években igen lecsökkent. A gyakorlatokon a 

részvétel kötelező, s a tudásátadás formája a szakterület sokszínűségéből fakadóan változatos. Vannak 

szóbeli beszámoló jellegű anyagfeldolgozások, laboratóriumi kísérletek (talajtan) és adott időre 

önállóan elkészítendő számítógépes, térinformatikai feladatok.  

Nagy hangsúlyt fektetünk a földrajz sajátos tényanyagának a topográfiai ismereteknek az elsajátítására. 

Szintén szakmaspecifikus vonás a terepi ismeretek köre, amit egyre szűkülő időtartam és térbeli 

hatósugár jellemez. A kar és az intézet jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a 

terepgyakorlatok során minden hallgató eljusson az ország távolabbi régiójába is. Egyrészt 

meggyőződésünk, hogy a helyszíni tapasztalatokat semmilyen más módon nem lehet pótolni, másrészt 

sajnálatos tény, hogy egyre több olyan hallgatónk van, aki életében először a terepgyakorlat 

segítségével jut el a Dunántúlra!       

Az értékelés és ellenőrzés általános és sajátos módszerei, eljárásai és szabályai (átfogó áttekintés) 

A záróvizsga szerkezete, tartalma, tematikája – az általános jellemzőkön túli esetleges sajátosságok, 

adaptálás, alkalmassá tétel az adott szakon előírt kompetenciák elsajátításának megfelelő 

ellenőrzésére 

A számonkérések rendszerét a 10-15 évvel ezelőtti hallgatói létszám felfutás tartósan átalakította. A 
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100 főnél is népesebb évfolyamok vizsgáztatása csak írásban volt kivitelezhető, akkor radikálisan 

lecsökkent a szóbeli számonkérés, s ez a módszer megmaradt a jelenlegi jóval alacsonyabb létszámú 

évfolyamok esetében is. Az írásbeli vizsgáztatás túlsúlya a képzési profil átalakulásával, pl. 

térinformatikai stúdiumok, statisztikai elemzések megjelenése, internetes háttéranyagok feldolgozása 

miatt indokolható, azt azonban szeretnénk elkerülni, hogy a hallgató először és utoljára a záróvizsgán 

„kényszerüljön” hagyományos szóbeli felelet prezentálására. A tudás jó értelemben vett „eladása” a 

munkaerőpiacon történő érvényesülés egyébként megköveteli a magas szintű verbális készségeket, 

amire a hallgatókat – és nem csak a tanárszakosokat (!) – fel kell készítenünk.   

A záróvizsga a szakdolgozat eredményeinek ppt előadás formájában történő bemutatásával, 

megvitatásával kezdődik, majd egy általános és egy specializációs tételből felel a hallgató. A 

szakdolgozat írásbeli bírálója a témavezető.        

A szak hallgatóinak felkészülési lehetőségei a mesterképzésbe való továbblépésre. 

A tehetséggondozás kialakult intézményi/kari gyakorlata, módjai,  

(esetleg) az adott képzésben tervezett további sajátosságok  

A földrajz alapdiploma munkaerőpiaci értéke nem magas, emiatt viszonylag kevés végzett hallgatónk 

– leginkább a geoinformatika specializációt végzettek – lép ki az alapdiplomával a képzésből. Sajnos 

ennél többen vannak olyanok, akik a nyelvismereti követelmények hiányában kényszerülnek 

tanulmányaik szüneteltetésére. A mesterképzésbe történő továbblépésre tehát alapvetően hallgatóink 

többsége törekszik, ennek ösztönzését nem szükséges erősíteni.  

A tehetséggondozás bevált módszere a DETEP rendszer, ebben részt is vesz törekvő hallgatóink nagy 

része. Megpályázhatók demonstrátori helyek, ill. nyári ösztöndíjak, amelyek során a hallgatók 

bekerülhetnek a tanszékek tudományos munkájába. Igen aktívak és eredményesek a földrajzos 

hallgatók különféle ösztöndíjak megpályázásában, elnyerésében, ilyen lehetőségek bővítését intézeti 

szinten a különféle tudományos projektekbe történő bevonással tudjuk megoldani. Terepi munkát 

igénylő talajtani, környezetvédelmi, térinformatikai projektek, geoinformatikai megbízásos munkák 

teljesítéséhez, kérdőívezési adatgyűjtéshez rendszeresen igénybe veszünk hallgatói segítséget.    
 

Az előírt kimeneti szakmai kompetenciák és a megszerzésüket biztosító ismeretkörök, tantárgyak  

egymáshoz rendelése, áttekintő összegzése 

kialakítandó szakmai kompetenciák 
 

ismeretkörök/ tantárgyak 

  

 

Tudása 

 
Ismeri az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, társadalom-, va-

lamint részben regionális földrajzi területen. 
 Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör 

  Informatikai alapok 

  Földrajzi kutatási módszerek 

  Földtudományi alapozó I. ismeretkör  

  Földtani alapismeretek 

 Földrajzi alapozó ismeretkör  

  Földrajzi helymeghatározás 

  A földrajzi gondolkodás története 

 Természetföldrajz I. ismeretkör 

  Szerkezeti földtan I. (Belső erők) 

  Általános természeti földrajz II. (Geomorfológia)  

  Általános természeti földrajz III.  

 Természetföldrajz II. ismeretkör  

  Biogeográfia 

 Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

  Népesség és településföldrajz I. 

  Az általános gazdaságföldrajz alapjai 

 Társadalomföldrajz II. ismeretkör 
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  Politikai földrajz 

  Terület és településföldrajz alapjai 

 Regionális természeti földrajz ismeretkör 

  Magyarország földtana és természeti földrajza 

  A világ természeti földrajza 

 Regionális társadalomföldrajz ismeretkör 

  Magyarország társadalomföldrajza 

  A világ társadalomföldrajza 

 

  

Ismeri a geográfia alapvető módszereit a természet- és társadalomföldrajz fő szakterületein. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör 

   A földrajz közgazdaságtani alapjai 

   Informatikai alapok 

   Földrajzi kutatási módszerek 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   Földrajzi helymeghatározás 

 Természetföldrajz I. ismeretkör 

  Általános természeti földrajz II. (Geomorfológia) 

   Általános természeti földrajz III. 

  Természetföldrajz II. ismeretkör 

   Általános környezetvédelem 

  Társadalomföldrajz II. ismeretkör 

   A turizmus alapjai 

 

Ismeri a földrajzi gondolkodás alapvető jellegzetességeit, a geográfiai elemzés követelményeit. 
  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

   A Föld kozmikus kapcsolatai 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

  Geoinformatika I. 

  A földrajzi gondolkodás története 

 Természetföldrajz I. ismeretkör 

  Általános természeti földrajz II. (Geomorfológia) 

  Általános természeti földrajz III. 

  Társadalomföldrajz II. ismeretkör 

  Általános környezetvédelem 

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

  Népesség és településföldrajz I. 

  Általános gazdaságföldrajz alapjai 

 Társadalomföldrajz II. ismeretkör 

  EU ismeretek 

  Politikai földrajz 

  Terület és településföldrajz alapjai 

 Regionális természeti földrajz ismeretkör 

  Magyarország földtana és természeti földrajza gyakorlat 

 

 

Rendelkezik elméleti és gyakorlati természet- és társadalom-földrajzi alapismeretekkel. 
  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   A földrajzi gondolkodás története 

  Természetföldrajz II. ismeretkör 

   Talajföldrajz 

   Talajföldrajz gyakorlat 

   Biogeográfia 

  Társadalomföldrajz II. ismeretkör 

   A turizmus alapjai 

   EU szakpolitika 

  Regionális természeti földrajz ismeretkör 

   Magyarország földtana és természeti földrajza  
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Ismeri a földrajzi szakterülettel kapcsolatos természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő 

és élettelen rendszerek alapvető működési elveit. 
  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

   Földtani alapismeretek 

   Földtani alapismeretek gyakorlat 

  Földtudományi alapozó II. ismeretkör 

   Meteorológia és klimatológia I. 

  Természetföldrajz I. ismeretkör 

   Általános természeti földrajz I. (Vízföldrajz) 

  Természetföldrajz II. ismeretkör 

   Biogeográfia 

  Regionális természeti földrajz ismeretkör 

   Magyarország földtana és természeti földrajza 

   Magyarország földtana és természeti földrajza gyakorlat 

   Európa természeti földrajza 

  Regionális társadalomföldrajz ismeretkör 

   Európa társadalomföldrajza 

 

Ismeri a földrajz szakterülethez kapcsolódó alapvető számítási módszereket. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör 

   A szociológia alapjai 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   Geomatematika I. 

    Geoinformatika 

   Földrajzi helymeghatározás 

 

Ismeri a logikus földrajzi állítások megfogalmazásának feltételeit, és az azokból levonható kö-

vetkeztetések korlátait. 
  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

   Általános és történeti földtan 

   A Föld kozmikus kapcsolatai 

  Földtudományi alapozó II. ismeretkör 

   Térképtan 

   Természetföldrajz I. ismeretkör 

  Szerkezeti földtan I. (Belső erők) 

   Általános természeti földrajz I. (Vízföldrajz) 

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

   Általános gazdaságföldrajz alapjai 

  Társadalomföldrajz II. ismeretkör 

   EU ismeretek 

  Regionális természeti földrajz ismeretkör 

   Magyarország földtana és természeti földrajza 

   Magyarország földtana és természeti földrajza gyakorlat 

  Regionális társadalomföldrajz ismeretkör 

   Magyarország társadalomföldrajza 

   Európa társadalomföldrajza 

 

Ismeri a természeti és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén folyamatok törvényszerűsége-

it. 
  Földtudományi alapozó II. ismeretkör  

   Meteorológia és klimatológia II. 

  Természetföldrajz I. ismeretkör 

   Általános természeti földrajz I. (Vízföldrajz) 

  Természetföldrajz II. ismeretkör 

   Talajföldrajz 

   Talajföldrajz gyakorlat 

  Regionális természeti földrajz ismeretkör 

  Magyarország földtana és természeti földrajza 

   Európa természeti földrajza 
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Ismeri a természetföldrajzi terepi és laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére alkalmas alapvető 

módszereket. 
  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

   Földtani alapismeretek 

   Földtani alapismeretek gyakorlat 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

  Geomatematika 

  Természetföldrajz II. ismeretkör 

  Talajföldrajz gyakorlat 

 

 

Ismeri a természet- és társadalomföldrajz témakörébe tartozó adatgyűjtési, adatrögzítési, és 

adatfeldolgozási módszereket. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör  
   A földrajz közgazdaságtani alapjai 
  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 
   Földtani alapismeretek 

   Általános és történeti földtan 
  Földtudományi alapozó II. ismeretkör 
   Térképtan 
  Társadalomföldrajz II. ismeretkör 
   Terület és településfejlesztés alapjai 

 

Képességei 

 
Képes a geográfia alapvető módszereinek a természet- és társadalomföldrajz fő szakterületein 

való alkalmazására. 
  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

   A Föld kozmikus kapcsolatai 

  Földtudományi alapozó II. ismeretkör 

   Meteorológia és klimatológia I. 

   Meteorológia és klimatológia II. 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   Geomatematika 

   Geoinformatika I. 

  Természetföldrajz I. ismeretkör 

   Általános természeti földrajz II. (Geomorfológia) 

   Általános természeti földrajz III. 

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

   Népesség és településföldrajz II. 

  Társadalomföldrajz II. ismeretkör 

   Terület és településfejlesztés alapjai 

  Regionális természeti földrajz ismeretkör 

   Magyarország földtana és természetföldrajza 

   A világ természeti földrajza  

 

 

Képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit természet-, társadalom-, vala-

mint részben regionális földrajzi területen meglévő összefüggések átlátására. 
  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   Geoinformatika I. 

   Földrajzi helymeghatározás 

   A földrajzi gondolkodás története 

  Természetföldrajzi I. ismeretkör 

   Szerkezeti földtan I. (Belső erők) 

   Általános természeti földrajz II. ((Geomorfológia) 

   Általános természeti földrajz III. 
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  Társadalomföldrajz I ismeretkör 

   Népesség és településföldrajz II. 

  Társadalomföldrajz II. ismeretkör 

   EU ismeretek 

   EU szakpolitika 

  Politikai földrajz 

   Terület és településfejlesztés alapjai 

   A turizmus alapjai 

  Regionális természeti földrajz ismeretkör 

   Magyarország földtana és természeti földrajza 

   Európa természeti földrajza 

   A világ természeti földrajza 

  Regionális társadalomföldrajz ismeretkör 

   Magyarország társadalomföldrajza  

   Európa társadalomföldrajza 

   A világ társadalomföldrajza  

 

Képes a természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületé-

hez tartozó alapvető gyakorlati problémáinak megoldására. 
  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

   Földtani alapismeretek gyakorlat 

   A Föld kozmikus kapcsolatai 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   Földrajzi helymeghatározás 

  Természetföldrajz II ismeretkör 

   Talajföldrajz gyakorlat 

  Regionális természeti földrajz ismeretkör 

   A világ természeti földrajza 

 

Képes a földrajz szakterületén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására al-

kalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör    

   A szociológia alapjai 

   A földrajz közgazdaságtani alapjai 

  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

   Földtani alapismeretek 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   Geomatematika  

  Társadalomföldrajz II. ismeretkör 

   A turizmus alapjai 

 

Képes logikus földrajzi állítások megfogalmazására, azok feltételeinek és az azokból levonható 

következtetések pontos megadásával. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör 

   A földrajz közgazdaságtani alapjai 

   Földrajzi kutatási módszerek 

  Földtudományi alapozó II. ismeretkör 

   Meteorológia és klimatológia II. 

  Természetföldrajz II. ismeretkör 

   Biogeográfia 

   Általános környezetvédelem 

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

   Népesség és településföldrajz I. 

   Az általános gazdaságföldrajz alapjai 

  Regionális természeti földrajz ismeretkör 

   Magyarország földtana és természeti földrajza 

  Regionális társadalomföldrajz ismeretkör 

   Magyarország társadalomföldrajza 

 



  
 

185  

Képes a természeti és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén folyamatokkal kapcsolatos 

törvényszerűségek felismerésére, alkalmazására. 
  Földtudományi alapozó ismeretkör 

   Általános és történeti földtan 

   A Föld kozmikus kapcsolatai 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   A földrajzi gondolkodás története 

  Természetföldrajz I ismeretkör 

   Általános természeti földrajz II. (Geomorfológia) 

  Természetföldrajz II ismeretkör 

   Talajföldrajz 

   Talajföldrajz gyakorlat 

   Biogeográfia 

   Általános környezetvédelem 

 

 

Képes a természetföldrajzi módszerek ismeretben terepi és laboratóriumi vizsgálatok elvégzésé-

re. 
  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   Földrajzi helymeghatározás 

  Természetföldrajz II ismeretkör 

   Talajföldrajzi gyakorlat 

 

Képes a földrajzi térben lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok leírására, megértésére, 

az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szük-

séges módszerek és szakirodalom használatára. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör 

   Földrajzi kutatási módszerek 

  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

   Általános és történeti földtan 

  Földtudományi alapozó II. ismeretkör 

   Térképtan 

  Természetföldrajz I ismeretkör 

  Szerkezeti földtan I. (Belső erők) 

   Általános természeti földrajz II. (Geomorfológia) 

   Általános természeti földrajz III. 

  Természetföldrajz II. ismeretkör 

   Biogeográfia 

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

   Népesség és településföldrajz I. 

  Regionális természeti földrajz ismeretkör 

   Magyarország földtana és természeti földrajza gyakorlat   
 

 

Képes a laboratóriumi, terepi szakeszközök használatára, azoknál adatfelvételekre, a társada-

lomföldrajzi adatok adatbázisba rendezésére. 
  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

   Földtani alapismeretek 

  Földtudományi alapozó II. ismeretkör 

   Térképtan 

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

  Népesség és településföldrajz II. 

   Az általános gazdaságföldrajz alapjai  

 

 

Képes a geo adatok térinformatikai feldolgozása, eredmények térképi megjelenítésére, legalább 

egy geoinformatikai szoftver magabiztos alkalmazására. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör 
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   Informatikai alapok 

   Földrajzi kutatási módszerek 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   Geoinformatika I. 

   

 

Képes a földrajzi eredmények megjelenítésére, térképezésére. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör 

   Informatikai alapok 

   Földrajzi kutatási módszerek 

  Földtudományi alapozó II. ismeretkör 

   Térképtan 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   Geoinformatika I. 

  Társadalomföldrajz II. ismeretkör 

   A turizmus alapjai 

 

 

Képes alapvető természet- és társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és társtudomá-

nyok térreleváns eredményeinek értelmezésére. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör 

   A szociológia alapjai 

   A földrajz közgazdaságtani alapjai 

   Földrajzi kutatási módszerek 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   A földrajzi gondolkodás története 

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

   Népesség és településföldrajz I. 

   Az általános gazdaságföldrajz alapjai 

  Társadalomföldrajz II. ismeretkör 

   EU szakpolitika 

  Regionális természeti földrajzi ismeretkör 

   Európa természeti földrajza 

   A világ természeti földrajza 

 

Képes a rutin szakmai problémákat felismerni, azok elméleti és gyakorlati megoldásához az 

elérhető könyvtári és elektronikus szakirodalmat feldolgozni, azt ott elérhető módszereket al-

kalmazni. 
  Földtudományi alapozó II. ismeretkör 

   Meteorológia és klimatológia II. 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   Földrajzi helymeghatározás 

  Természetföldrajz I ismeretkör 

   Szerkezeti földtan (Belső erők) 

   Általános természeti földrajz I (Vízföldrajz) 

  Természetföldrajz II ismeretkör 

   Talajföldrajz 

  Regionális természeti földrajz ismeretkör 

   Magyarország földtana és természeti földrajza gyakorlat 

  

  

Képes a földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör 

   A szociológia alapjai 

  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

   Általános és történeti földtan 

  Földtudományi alapozó II. ismeretkör 

   Meteorológia és klimatológia I. 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 
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   Geoinformatika I. 

  Természetföldrajz I. ismeretkör 

   Általános természeti földrajz I. (Vízföldrajz) 

  Természetföldrajz II ismeretkör 

   Talajföldrajz gyakorlat 

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

  Népesség és településföldrajz II. 

  Társadalomföldrajz II. ismeretkör 

  Politikai földrajz 

   EU szakpolitika 

  Regionális természeti földrajz ismeretkör 

   Magyarország földtana és természeti földrajza gyakorlat 

 

 

Képes geográfiai elemzéseket végezni. 
  Természetföldrajz I. ismeretkör 

   Általános természeti földrajz I. (Vízföldrajz) 

  Természetföldrajz II ismeretkör 

   Talajföldrajz 

   Talajföldrajz gyakorlat 

 

   

 

Attitűdje 

 
Törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör 

   A földrajz közgazdaságtani alapjai 

   Földrajzi kutatási módszerek 

  Földtudományi alapozó II. ismeretkör 

   Meteorológia és klimatológia I. 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   Geomatematika 

   Földrajzi helymeghatározás 

   A földrajzi gondolkodás története 

  Természetföldrajz I. ismeretkör 

   Általános természeti földrajz II. (Geomorfológia) 

   Általános természeti földrajz III. 

  Természetföldrajz II ismeretkör 

  Talajföldrajz 

   Biogeográfia 

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

   Népesség és településföldrajz II. 

  Társadalomföldrajz II. ismeretkör 

   Politikai földrajz 

   Terület és településfejlesztés alapjai 

  Regionális természeti földrajzi ismeretkör 

   Magyarország földtana és természeti földrajza 

   Európa természeti földrajza  

   A világ természeti földrajza  

 

 

Földrajzi terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el, elkötelezett a 

fenntartható fejlődés iránt. 
  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

    Földtani alapismeretek gyakorlat 

   Általános és történeti földtan 

  Természetföldrajz I. ismeretkör 

   Szerkezeti földtan I. (Belső erők) 
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Együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást része-

síti előnyben. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör 

   A szociológia alapjai 

   A földrajz közgazdaságtani alapjai 

   Informatikai alapok 

  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

  A Föld kozmikus kapcsolatai 

 Földrajzi alapozó ismeretkör  

   Geomatematika  

   Földrajzi helymeghatározás 

  Természetföldrajz II. ismeretkör 

   Általános környezetvédelem 

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

  Népesség és településföldrajz I. 

 Regionális társadalomföldrajz ismeretkör 

   Európa társadalomföldrajza 

   A világ társadalomföldrajza 

 

 

 A megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető földrajzi jelenségek 

minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör 

   A szociológia alapjai 

  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

   Földtani alapismeretek 

  Földtudományi alapozó II. ismeretkör 

   Meteorológia és klimatológia gyakorlat 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   Geoinformatika 

   Földrajzi helymeghatározás 

   A földrajzi gondolkodás története 

  Természetföldrajz I. ismeretkör 

   Általános természeti földrajz II. (Geomorfológia) 

   Általános természeti földrajz III. 

  Természetföldrajz II. ismeretkör 

   Biogeográfia 

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

   Népesség és településföldrajz I. 

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

   Politikai földrajz 

   EU szakpolitika 

  Terület és településfejlesztés alapjai 

 Regionális természeti földrajzi ismeretkör 

   Magyarország földtana és természeti földrajza gyakorlat 

  Regionális társadalomföldrajzi ismeretkör 

   Magyarország társadalomföldrajza 

 

Nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy feladatainak 

megoldása a munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint együttműködés-

ben történjen. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör 
  A szociológiai alapjai 

  Földrajzi kutatási módszerek 

 Földtudományi alapozó I. ismeretkör  
  Általános és történeti földtan 
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 Földtudományi alapozó II. ismeretkör 

   Meteorológia és klimatológia I. 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   Geomatematika 

  Természetföldrajz I. ismeretkör 

   Szerkezeti földtan (Belső erők) 

   Általános természeti földrajz I. (Vízföldrajz) 

  Természetföldrajz II. ismeretkör 

   Általános környezetvédelem 

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

   Népesség és településföldrajz 

  Társadalomföldrajz II. ismeretkör 

   A turizmus alapjai 

   EU ismeretek 

   EU szakpolitika 

  Regionális természeti földrajzi ismeretkör 

   Európa természeti földrajza 

 

 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 
  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

   Földtani alapismeretek gyakorlat 

   Általános és történeti földtan 

   A Föld kozmikus kapcsolatai 

  Természetföldrajz I. ismeretkör 

   Szerkezeti földtan (Belső erők) 

   Általános természeti földrajz I. (Vízföldrajz) 

   Általános természeti földrajz II. (Geomorfológia) 

   Általános természeti földrajz III 

  Természetföldrajz II. ismeretkör 

   Talajföldrajz  

   Talajföldrajz gyakorlat 

   Biogeográfia 

   Általános környezetvédelem 

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

   Népesség és településföldrajz II. 

   Az általános gazdaságföldrajz alapjai 

  Társadalomföldrajz II. ismeretkör 

   A turizmus alapjai 

   EU szakpolitika 

  Regionális természeti földrajzi ismeretkör 

   Magyarország földtana és természeti földrajza 

 

A földrajzi vizsgálatokhoz kötődő gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással 

és monotónia-tűréssel rendelkezik. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör 

   Informatikai alapok 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   Geoinformatika 

   A földrajzi helymeghatározás 

  Társadalomföldrajz II. ismeretkör 

   Terült és településfejlesztés alapjai 

  Regionális természeti földrajzi ismeretkör 

  A világ természeti földrajza 

 

 

Autonómiája és felelőssége 
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Alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi és releváns környezettudományi szakmai kérdésekben 

önállóan, források felhasználásával hoz döntéseket. 
  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

  Földtani alapismeretek gyakorlat 

  Földtudományi alapozó II. ismeretkör 

 

   Meteorológia és klimatológia I. 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   Geomatematika 

   Geoinformatika I. 

  Természetföldrajz II. ismeretkör 

  Talajföldrajz 

   Talajföldrajz gyakorlat 

   Biogeográfia 

   Általános környezetvédelem 

  Regionális természeti földrajzi ismeretkör 

   Magyarország földtana és természeti földrajza 

   Magyarország földtana és természeti földrajza gyakorlat 

   Európa természeti földrajza 

   A világ természeti földrajza 

  Regionális társadalomföldrajz ismeretkör 

   Európa társadalomföldrajza 

   A világ társadalomföldrajza 

 

 

Felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatainak elvégzése során együttműködik más 

szakterület szakembereivel. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör 

   A szociológia alapjai 

   A földrajz közgazdaságtani alapjai 

   Informatikai alapok 

  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

   Földtani alapismeretek 

  Földtudományi alapozó II. ismeretkör 

   Meteorológia és klimatológia I. 

   Térképtan 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   Geoinformatika I. 

   A földrajzi helymeghatározás 

  Természetföldrajz I. ismeretkör 

  Általános természeti földrajz I. (Vízföldrajz) 

   Általános természeti földrajz II. (Geomorfológia) 

  Természetföldrajz II. ismeretkör 

   Talajföldrajz 

   Talajföldrajz gyakorlat 

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

   Népesség és településföldrajz I. 

  Társadalomföldrajz II. ismeretkör 

   Politikai földrajz 

  EU ismeretek 

   EU szakpolitika 

  Terület és településfejlesztés alapjai 

   A turizmus alapjai 

  Regionális természeti földrajzi ismeretkör 

   Magyarország földtana és természeti földrajza 

   Európa természeti földrajza 

   A világ természeti földrajza 

  Regionális társadalomföldrajz ismeretkör 

   A világ társadalomföldrajza 
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 Saját és beosztott munkatársai munkájának hatékonyságát, eredményességét, biztonságossá-

gát reálisan, felelősséggel értékeli. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör 

   Földrajzi kutatási módszerek 

  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

   Földtani alapismeretek gyakorlat 

   Általános és történeti földtan 

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

   Az általános gazdaságföldrajz alapjai 

  Regionális természeti földrajzi ismeretkör 

   Magyarország földtana és természeti földrajza gyakorlat 

 

 

Elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör 

   A földrajz közgazdaságtani alapjai 

  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

   Általános és történeti földtan 

  Földtudományi alapozó II. ismeretkör 

   Térképtan 

  Földrajzi alapozó ismeretkör 

   Geomatematika  

   Földrajzi helymeghatározás 

  Természetföldrajz I. ismeretkör 

   Szerkezeti földtan I. (Belső erők) 

   Általános természeti földrajz II. (Geomorfológia) 

   Általános természeti földrajz III. 

  Természetföldrajz II. ismeretkör 

   Biogeográfia 

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

   Népesség és településföldrajz I. 

   Az általános gazdaságföldrajz alapjai 

  Társadalomföldrajz II. ismeretkör 

   A turizmus alapjai 

   EU szakpolitika 

  Regionális természeti földrajzi ismeretkör 

   Magyarország földtana és természeti földrajza 

   Regionális társadalomföldrajz ismeretkör 

   Magyarország társadalomföldrajza  

 

 

Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, terepi berendezése-

ket, eszközöket. 
  Természetföldrajz I. ismeretkör 

   Szerkezeti földtan I. (Belső erők) 

  Földtudományi alapozó II. ismeretkör 

   Meteorológia és klimatológia gyakorlat 

  Természetföldrajz II. ismeretkör 

   Talajföldrajzi gyakorlat 

 

   

 

 Tisztában van a földrajzi tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlá-

taival. 
  Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör 
   A szociológia alapjai 
   Informatikai alapok 

   Földrajzi kutatási módszerek 
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  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 

   Földtani alapismeretek 

   A Föld kozmikus kapcsolatai 

  Földtudományi alapozó II. ismeretkör 

   Meteorológia és klimatológia 

  Földrajzi alapozó ismeretkör   

   Geoinformatika I. 

  Földrajzi helymeghatározás 

   A földrajzi gondolkodás története 

  Természetföldrajz II. ismeretkör 

   Talajföldrajz 

   Talajföldrajzi gyakorlat 

   Általános környezetvédelem 

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 

   Népesség és településföldrajz II. 

  Társadalomföldrajz II. ismeretkör 

   Politikai földrajz 

   A turizmus alapjai 

   EU ismeretek 

  Regionális természeti földrajzi ismeretkör 

   Magyarország földtana és természeti földrajza 

  Regionális társadalomföldrajz ismeretkör 

   Európa társadalomföldrajza 

   A világ társadalomföldrajza 

 

 

 A geográfiai elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg. 

  Földtudományi alapozó I. ismeretkör 
   Általános és történeti földtan 

   A Föld kozmikus kapcsolatai 

 Földtudományi alapozó II. ismeretkör 
   Meteorológia és klimatológia II. 

      Földrajzi alapozó ismeretkör  

   Geomatematika 

   Geoinformatika I. 

     Természetföldrajz I. ismeretkör  

Általános természeti földrajz II. (Geomorfológia) 

Általános természeti földrajz III. 

    Természetföldrajz II. ismeretkör 

       Biogeográfia   

  Társadalomföldrajz I. ismeretkör 
     Népesség és településföldrajz I. 

        Regionális társadalomföldrajz ismeretkör 

   Magyarország társadalomföldrajza 

 

 

 

 

 

 

Hallgatói tájékoztatás: a kidolgozott intézményi tájékoztató12 kiadvány internetes elérhetősége 

(link): ……………..… 
 

A nemzetközi hallgatói mobilitásra felhasználható időszak, mobilitási ablak betervezése, a 

tantervhez illesztése  
A BSc-MSc 3+2 éves tanulmányi periódusra történő áttérés jelentősen megnehezítette a külföldi 

részképzés időveszteség nélküli lebonyolítását. Tapasztalataink szerint a hallgatók többsége nem 

vállalja, hogy az 5-6 hónapos külföldi tartózkodás miatt ennyit csússzon a végzés időtartama. A DE 

                                                             
12 Nftv. Vhr. 87/2015 18.§ (5) b) bekezdés előírja tájékoztató kiadvány kidolgozását és annak bemutatását.  
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beiskolázási körzete – az ország ÉK-i része – sok hallgató esetében kizárja a családi anyagi támogatást, 

ami nélkül több ERASMUS helyszín – pl. Finnország, Norvégia, Belgium – megélhetési költségeit 

messze nem fedezi az ösztöndíj. A fenti okok miatt szembesülünk azzal, hogy az intézet által ajánlott 

ERASMUS keret több esetben kihasználatlan marad.       

 

 

 

 

 

 

II. A KÉPZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI13 

II. 1. A szakfelelős és a szakirány / specializáció14 felelősök 

Felelősök neve és 

a felelősségi típus 

szf: szakfelelős,  

szif: szakirányfelelős  

a szakiránya megadásával,  

spec.f: specializáció felelőse22, 

a specializációja megadásával 

tud. fokozat 

/cím  
 

(PhD/DLA/ 

CSc/ 

DSc/akad.) 

munkakör  
 

(e/f tan/  

e/f doc.) 

 

FOI-hez  

tartozás és 

munkaviszony  

típusa 

(AT, 

spec.f. lehet AR) 

más vállalt  

szakfelelősség 

(pl. M, tM)  

/szakirány-  

felelősség 
 (szif esetében  

pl. B/M) 

az ismeretanyag 
(ismeretkör(ök) / 

tantárgy(ak)) 

összkreditértéke 

amelyeknek felelőse  

a szakon /  

összesen az  

intézményben 

Dr. Csorba Péter szf  DSc e. tan. AT  9/26 

Dr. Szabó Szilárd spec.f. DSc e. tan AT  10/19 

Dr. Szabó György spec.f. PhD e.doc AT  10/22 

Dr. Kozma Gábor spec.f. PhD e.doc AT  17/32 

Dr. Radics Zsolt spec.f. PhD e. adj. AT  12/30 

 

II.2. Az oktatói kör: Tantárgylista – tantárgyak felelősei, oktatói  

a képzés  

tanterv szerinti 

ISMERETKÖREI / 

TANTÁRGYAI 
 

a képzés oktatói – felelősök és további bevont oktatók  

Oktató neve 
(több oktató esetén, 

valamennyi oktató 

feltüntetése mellett 

a tantárgy blokkjában 
a tantárgy felelőse 

legyen  

az első helyen) 

tud. fok. 
/cím 

(PhD/ 

DLA/ 

CSc/ 

DSc/ 

akad.) 

munkakör 
(ts. / adj./ mo./ 

e/f doc./ 

e/f tan./ 

tud. mts./ 

egyéb) 

FOI-hez 

tartozás 

és munka-

viszony 

típusa 
(AT/AR/ 

AE/V) 

részvétel  
(részben vagy 

egészben) 

az ismeretanyag 
(ismeretkör(ök) / 

tantárgy(ak)) 

összkreditértéke 
amelyeknek felelőse  

a szakon /  

összesen az  

intézményben 

elméleti 

I/N 
gyak.-i 

I/N 

ismeret  

átadásában 

A törzsanyag ismeretkörei, tantárgyai és oktatói 

Természet- és társadalomtudományi alapozó ismeretkör, felelőse: Dr. Kozma Gábor 

                                                             

13 A fejezet táblázataiban a fejlécekben előforduló megjelölések értelmezése: 

Tudományos fokozat / cím: PhD, DLA, CSc, DSc, akadémikus.  
Munkakör: egyetemi/ főiskolai tanár, ill. docens, adjunktus, tanársegéd; mesteroktató, tudományos (fő)munkatárs; egyéb 

Felsőoktatási intézményhez (FOI) tartozás: 

A (T/R/E): Akkreditációs célból az adott FOI-nak nyilatkozatot tett oktató, aki az Nftv. 26. §-ának (3) bekezdése szerint kizá-

rólag az adott felsőoktatási intézményt jelölte meg annak, amelyben figyelembe veendő a működési feltételek vizsgálatában –   

V: Vendégoktató”, aki más FOI-nek írt alá, vagy sehol sem tett „kizárólagossági” nyilatkozatot:  

A munka-, ill. jogviszony típusa: 
Foglalkoztatottak (az intézményben): 

T: Teljes munkaidőben, határozott vagy határozatlan idejű munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, ill. ezekkel azo-

nos elbírálás alá eső jogviszonyban:  
R: Részmunkaidőben, határozott vagy határozatlan idejű munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, ill. ezekkel azonos 

elbírálás alá eső jogviszonyban 

Alkalmazásban lévők (az intézményben oktatói, kutatói, tanári munkakörben nem foglalkoztatottak) 

E: Egyéb módon, pl. megbízási szerződésessel alkalmazott, vagy prof. emeritus) 
Szakok: B(achelor): alapszak, M(aster): mesterszak, tM(aster): tanárszak 

14 Csak a 30 kreditet elérő specializációhoz kell felelőst megadni 
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1. Bevezetés a 

fizikába 

Schram Zsolt PhD e. doc AT I I 3/9 

       

2. Környezettani 

alapismeretek 

Nagy Sándor Alex PhD e. doc AT I I 2/ 

       

3.Informatikai 

alapok 

Boda Judit MSc e. tsegéd AE N I 8/8 

Négyesi Gábor PhD e. adj. AT N I 9/23 

4. A szociológia 

alapjai 

Kozma Gábor PhD e. doc. AT I N 17/32 

5. A földrajz 

közgazdaságtani 

alapjai 

Kozma Gábor PhD e.  doc. AT I I 17/32 

6. Földrajzi kutatási 

módszerek 

Pásztor István PhD e. adj. AT N I 8/21 

Földtudományi alapozó I. ismeretkör, felelőse: Dr. Rózsa Péter   

1.Földtani 

alapismeretek 

Rózsa Péter PhD e.  doc. AT I N 5/15 

McIntosh Richard PhD e.  adj. AT I N 3/24 

Buday Tamás PhD e.  adj. AT I N 3/29 

2.Földtani 

alapismeretek 

gyakorlat 

Rózsa Péter PhD e.  doc. AT I N 5/15 

       

3.Általános és 

történeti földtan  

McIntosh Richard PhD e. adj. AT I N 3/24 

 PhD tud. főmts. V I N - 

4.A Föld kozmikus 

kapcsolatai 

Szabó Gergely PhD e. adj. AT I N 15/29 

       

Földtudományi alapozó II. ismeretkör, felelőse: Dr. Szegedi Sándor 

1. Meteorológia és 

klimatológia I. 

Szegedi Sándor PhD e. doc. AT I N 6/30 

Lázár István PhD e. tsegéd AT I N 3/19 

Tóth Tamás PhD e. adj. AT I N 6/14 

2. Meteorológia és 

klimatológia II. 

Szegedi Sándor PhD e. doc. AT I N 6/30 

       

3. Meteorológia és 

klimatológia II. 

gyakorlat 

Szegedi Sándor PhD e. doc. AT I N 6/30 

       

4.Térképtan Lóki József DSc e. tan/ 

emer. 

AE I I 11/14 

Földrajzi alapozó ismeretkör, felelőse: Dr. Négyesi Gábor 

1. Geomatematika Boda Judit MSc e. tsegéd AE N I 8/8 

Balázs Boglárka PhD e. tsegéd     

2. Geoinformatika I. Turi Zoltán PhD e. adj. AT I I 8/14 

       

3.Földrajzi 

helymeghatározás 

Tóth Csaba  PhD e. adj. AT I I 10/24 

       

4. A földrajzi 

gondolkodás 

története 

Négyesi Gábor PhD e. adj. AT I N 9/23 

Természetföldrajz I. ismeretkör, felelőse: Dr. Lóki József 

1.Szerkezeti földtan McIntosh Richard PhD e. adj. AT N I 5/24 

2.Általános 

természeti földrajz 

I. (Vízföldrajz) 

Szabó Szilárd DSc e. tan. AT I N 10/19 

3.Általános 

természeti földrajz 

II. (Geomorfológia) 

Lóki József DSc e. tan. emer. AE I N 11/14 

4.Általános 

természeti földrajz 

III. 

Lóki József DSc e. tan. emer. AE I I 11/14 
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Természetföldrajz II. ismeretkör, felelőse: Dr. Szabó György  

1.Talajföldrajz Szabó György PhD e.doc. AT I N 10/22 

2. Talajföldrajz 

gyakorlat 

Szabó György PhD e.doc. AT N I 10/22 

Mester Tamás MSc e. tsegéd AT N I 2/ 

3. Biogeográfia Tóth Csaba  PhD e. adj. AT I N 10/24 

4. Általános 

környezetvédelem 

Kerényi Attila DSc e.tan. emer. AE I N 3/3 

Szabó György PhD e. doc. AT I N 10/22 

Társadalomföldrajz I ismeretkör, felelőse: Dr. Pénzes János 

1.Népesség- és 

településföldrajz I.  

Kozma Gábor PhD e.doc. AT I N 17/32 

2.Népesség- és 

településföldrajz II. 

Pénzes János PhD e. adj. AT I I 11/19 

3.Az általános 

gazdaságföldrajz 

alapjai 

Radics Zsolt PhD e. adj. AT I I 12/30 

Molnár Ernő PhD e. adj. AT I I 20/31 

Társadalomföldrajz II. ismeretkör, felelőse: Radics Zsolt 

1.A politikai 

földrajz alapjai 

Pásztor István PhD e. adj. AT I N 8/21 

2.Terület- és 

településfejlesztés 

alapjai  

Kozma Gábor PhD e. doc. AT I N 17/32 

3.A turizmus alapjai Radics Zsolt PhD e.adj. AT I N 12/30 

Vasvári Mária PhD e. adj. AT I N 10/22 

4.EU ismeretek Teperics Károly PhD e.adj. AT I N 4/12 

5.EU szakpolitika Czimre Klára PhD e.adj. AT N I 9/17 

Regionális természeti földrajzi ismeretkör, felelőse: Dr Csorba Péter 

1.Magyarország 

földtana és 

természeti földrajza 

Benkhard Borbála MSc e. tans. AT I N 20/20 

McIntosh Richard PhD e. adj. AT I N 5/24 

2. Magyarország 

földtana és 

természeti földrajza 

gyakorlat 

Benkhard Borbála MSc e. tans. AT N I 20/20 

3.Európa természeti 

földrajza 

Csorba Péter DSc e. tan. AT I N 9/26 

4.A világ természeti 

földrajza 

Csorba Péter DSc e. tan. AT I N 9/26 

Szabó György PhD e. doc. AT I N 10/22 

Tóth Tamás PhD e. adj. AT I N 6/14 

Regionális társadalomföldrajz ismeretkör, felelőse: Dr. Pénzes János 

1.Magyarország 

társadalomföldrajza 

Molnár Ernő PhD e. adj. AT I I 20/31 

2. Európa 

társadalomföldrajza 

Kozma Gábor PhD e. doc. AT I N 17/32 

3. A világ 

társadalomföldrajza 

Pénzes János PhD e.adj. AT I N 11/19 

Geoinformatika specializáció ismeretkörei, tantárgyai és oktatói 

Adatbázis-kezelés ismeretkör, felelőse: Dr. Szabó Szilárd 

1.Földrajzi 

adatbázisok 

Szabó Szilárd DSc e. tan. AT I N 10/19 

2. Földrajzi 

adatbázisok 

gyakorlat                                   

Szabó Szilárd DSc e. tan AT N I 10/19 

       

3. Adatszerkezetek Szabó Szilárd DSc e. tan. AT I N 10/19 

 PhD e.  AT I N xxx 

4.Adatbázis-kezelés Szabó Gergely PhD e. adj. AT I N 15/29 

Boda Judit MSc e. tsegéd AE I N 8/8 
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 5. Adatbázis-kezelés Boda Judit  e. tsegéd AE N I 8/8 

Bertalan László MSc e. tsegéd AT N I xxx 

6. Bevezetés a 

földrajzi adatbázis-

kezelésbe 

Boda Judit MSc e. tsegéd AE N I 8/8 

Bertalan László MSc e. tsegéd AT N I 4/??? 

Környezeti és terepi módszerek ismeretkör, felelőse: Dr. Szabó Gergely 

1.Geoinformatika 

II. 

Turi Zoltán PhD e.adj. AT I N 8/14 

2. Geoinformatika a 

környezeti 

rendszerekben 

Szabó Szilárd DSc e. tan. AT N I 10/19 

3.Hibrid 

térinformatikai 

modellek 

Turi Zoltán PhD e. adj. AT N I 8/14 

4. Terepi 

térinformatika 

Tóth Csaba PhD e. adj. AT N I 10/24 

Raszter-és vektormodellek, elemzés és programozás ismeretkör, felelőse: Dr. Balázs Boglárka 

1.Felszínelemzési 

módszerek 

Négyesi Gábor PhD e. adj. AT N I 9/23 

Balázs Boglárka PhD e. tsegéd AT N I 4/13 

2. Raszter alapú 

térinformatikai 

rendszerek 

Szabó Gergely PhD e. adj. AT N I 15/29 

3. Vektor alapú 

térinformatikai 

rendszerek 

Szabó Gergely PhD e. adj. AT N I 15/29 

4. Geoinformatikai 

programozás 

Balázs Boglárka PhD e. adj. AT I N 4/13 

5. Geoinformatikai 

programozás 

gyakorlat 

Balázs Boglárka  PhD e. adj. AT N I 4/13 

Geodéziai ismeretek, űrfelvételek és kommunikáció ismeretkör, felelőse: Dr. Szabó Gergely 

1.Alkalmazott 

geodéziai ismeretek 

Szabó Gergely PhD e. adj. AT I N 15/29 

2.Űrfelvételek 

alkalmazása a 

geográfiában 

Szabó Gergely PhD e. adj. AT N I 15/29 

3.Kommunikáció Csománé Tóth 

Katalin 

MA  AE N I 2/2 

Táj- és környezetföldrajz specializáció ismeretkörei, tantárgyai és oktatói 

Tájföldrajzi ismeretkör, felelőse: Dr. Novák Tibor 

1.Tájökológia Novák Tibor PhD e. doc. AT I N 11/24 

2.Geoökológiai 

ismeretek 

Novák Tibor PhD e. doc. AT N I 11/24 

3.Tájvédelem Novák Tibor PhD e. doc. AT I N 11/24 

4.Tájvédelmi 

gyakorlat 

Novák Tibor PhD e. doc. AT N I 11/24 

Környezetvédelmi ismeretkör, felelőse: Dr. Szabó György 

1.Regionális 

környezetvédelem 

Szabó György PhD e. doc. AT I N 10/22 

2.Regionáis 

környezetvédelem 

gyakorlat 

Szabó György PhD e. doc. AT N I 10/22 

3.Környezetvédelmi 

intézményrendszer 

Fazekas István PhD e. adj. AT I N 9/26 

4.Talajvédelem Posta József DSc e. tan. AT I N 3/3 

Szabó György PhD e. doc. AT I N 10/22 

5. Talajvédelem 

gyakorlat 

Szabó György PhD e. doc. AT N I 10/22 
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Környezetértékelés ismeretkör, felelőse: Dr. Fazekas István 

1.Környezetvédelmi 

jog és irányítás 

Fazekas István PhD e. adj. AT I N 9/26 

2.A környezet-

gazdálkodás alapjai 

Fazekas István PhD e. adj. AT N I 9/26 

3.Környezeti 

hatásvizsgálat 

Csorba Péter DSc e. tan. AT I I 9/26 

4. A pályázatírás 

módszertana 

Radics Zsolt PhD e. adj. AT N I 12/30 

Geoinformatika a táj- és környezetvédelemben ismeretkör, felelőse: Dr. Novák Tibor 

1.Földrajzi 

adatbázisok 

Szabó Szilárd DSc e. tan. AT I N 10/19 

2.Földrajzi 

adatbázisok 

gyakorlat 

Szabó Szilárd DSc e. tan. AT N I 10/19 

3.Geoinformatika a 

környezeti 

rendszerekben 

Szabó Szilárd DSc e. tan. AT N I 10/19 

4.Felszínelemzési 

módszerek 

Négyesi Gábor PhD e.adj. AT N I 9/23 

Település – és területfejlesztési specializáció ismeretkörei, tantárgyai és oktatói  

A terület és településfejlesztés alapjai ismeretkör, felelőse: Dr. Czimre Klára 

1.Földrajzi 

adatbázisok 

Szabó Szilárd DSc e.tan. AT I N 10/19 

2. Földrajzi 

adatbázisok 

gyakorlat 

Szabó Szilárd DSc e. tan. AT N I 10/19 

3.Az informatika 

alkalmazása a 

társadalomföldrajz-

ban 

Pénzes János PhD e. adj. AT N I 11/19 

4.Az infrasturktúra 

földrajza 

Pénzes János PhD e. adj. AT I N 11/19 

5.Az 

ingatlangazdálkodás 

alapjai 

Czimre Klára PhD e. adj. AT I I 9/17 

A terület- és településfejlesztés elmélete és gyakorlata ismeretkör, felelőse: Dr. Teperics Károly 

1.Az európai és a 

hazai 

területfejlesztés 

elmélete és 

gyakorlata 

Kozma Gábor PhD e. doc. AT I N 17/32 

2.Az európai és a 

hazai 

területfejlesztés 

elmélete és 

gyakorlata (gyak.) 

Molnár Ernő PhD e. adj. AT N I 20/31 

3.Foglalkoztatás- és 

szociálpolitika 

Teperics Károly PhD e. adj. AT I N 4/12 

4.A határmenti 

együttműködés 

elmélete és 

gyakorlata 

Czimre Klára PhD e. adj. AT I I 9/17 

A terület- és településfejlesztés önkormányzati kérdései ismeretkör, felelőse: Dr. Molnár Ernő 

1.Magyarország 

közigazgatásának 

földrajza 

Kozma Gábor PhD e. doc. AT I N 17/32 

2.Helyi 

gazdaságfejlesztés 

Molnár Ernő PhD e. adj. AT I I 20/31 
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3.Önkormányzati 

gazdálkodás 

Kozma Gábor PhD e. doc. AT N I 17/32 

4.A pályázatírás 

módszertana 

Radics Zsolt PhD e. adj. AT I I 12/30 

A területfejlesztés gyakorlata ismeretkör, felelőse: Dr. Czimre Klára 

1.A turizmus 

társadalmi és 

gazdasági hatásai 

Pásztor István PhD e. adj. AT I N 8/21 

2.Területfejlesztési 

szeminárium 

Czimre Klára PhD e. adj. AT N I 9/17 

Turizmus specializáció ismeretkörei, tantárgyai és oktatói 

A turizmus földrajzi alapjai és viszonyrendszere ismeretkör, felelőse: Dr. Vasvári Mária 

1.Idegenforgalmi 

földrajz I. 

Benkhard Borbála MSc e. tsegéd AT I N 20/20 

Vasvári Mária PhD e. adj. AT I N 10/22 

2.Idegenforgalmi 

földrajz II. 

Benkhard Borbála MSc e. tsegéd AT I N 20/20 

Vasvári Mária PhD e. adj. AT I N 10/22 

3.Idegenforgalmi 

földrajz III. 

Vasvári Mária PhD e. ad. AT N I 10/22 

Benkhard Borbála MSc e. tsegéd AT N I 20/20 

4.Turizmus és 

környezet 

Benkhard Borbála MSc e. tsegéd AT I I 20/20 

A turizmus fejlesztésének társadalmi és gazdasági vonatkozásai ismeretkör, felelőse: Dr. Pásztor 

István 

1.Turisztikai 

vállalkozások 

menedzsmentje 

Molnár Ernő PhD e.adj. AT I I 20/31 

Vasvári Mária PhD e. adj. AT I I 10/22 

2.Területfejlesztés 

és turizmus 

Molnár Ernő PhD e.adj. AT I I 20/31 

Radics Zsolt PhD e. adj. AT I I 12/30 

3.Turizmus-

marketing 

Benkhard Borbála MSc e.tsegéd AT N I 20/20 

Radics Zsolt PhD e. adj. AT N I 12/30 

4.A turizmus 

társadalmi és 

gazdasági hatásai 

Pásztor István PhD e.adj. AT I N 8/21 

Gyakorlati módszerek a turizmusban ismeretkör, felelőse: Dr. Kozma Gábor 

1.Turisztikai 

kutatásmódszertan 

Kozma Gábor PhD e.doc. AT N I 17/32 

2.Turisztikai 

szoftverek 

Benkhard Borbála MSc e .tsegéd AT N I 20/20 

Vasvári Mária PhD e. adj. AT N I 10/22 

3.A pályázatírás 

módszertana 

Radics Zsolt PhD e. adj. AT I I 12/30 

A turizmus oktatásának speciális ágai ismeretkör, felelőse: Dr. Vasvári Mária   

1.Utazás- és 

rendezvény 

szervezés 

Vasvári Mária PhD e.adj. AT I N 10/22 

2.A vendéglátás 

alapjai 

Vasvári Mária PhD e.adj. AT I N 10/22 

3.Jogi és pénzügyi 

ismeretek a 

turizmusban 

Benkhard Borbála MSc e. tsegéd AT N I 20/20 

Vasvári Mária PhD e. adj. AT N I 10/22 

4.Földrajzi 

adatbázisok 

Szabó Szilárd DSc e.tan. AT I N 10/19 

5.Földrajzi 

adatbázisok 

gyakorlat 

Szabó Szilárd DSc e. tan. AT N I 10/19 

 

a szakmai gyakorlat  

intézményi felelőse 

tud. fok. 

/cím 

munkakör 

 

munkaviszony  

típusa 

felelősi „kreditterhelése” 

a szakon/ az intézményben 

 Dr. Radics Zsolt PhD e. adj. AT 12/30 
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II.3. Összesítés az oktatói körről 

a képzés  

tantárgyainak száma 
(a szabadon választhatók 

nélkül!) 

felkínált (= köt.+köt. vál.) 

/ felveendő 

az intézményben 

folyó képzésben 

résztvevő  

összes  

oktató száma 

az összes 

oktatóból 

tantárgy-

felelős 

oktatók  

minősített-

sége 

FOI-hez  

tartozás és 

munkaviszony 

típusa 

munkaköri  

beosztás 

PhD/ 

CSc 

DLA 

DSc 
AT AR AE V 

ts. / 

adj. 

docens tanár egyéb 

f. e. f. e 

104/104 35 29 21 5 31  4  23  7  5  
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II.4. Az oktató személyi-szakmai adatai 

A szak felelőse 

 

Név: Dr. Csorba Péter            születési év: 1953 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége: 

földrajz szakos középiskolai tanár, közművelődési és népművelési előadó, KLTE, 1977  

jelenlegi munkahely:  

DE TTK Földtudományi Intézet, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék – egyetemi tanár 

tudományos fokozat  

DSc (földtudományok), 2008 

az eddigi oktatói tevékenység  

A felsőoktatásban eltöltött 40 év alatt közel 30 tárgynak voltam tantárgyfelelőse. Oktatói 

tevékenységem a természeti földrajzon belül a regionális tárgyakra; Európa természeti földrajza, a 

Kontinensek természeti földrajza, valamint a tájföldrajzi tárgyakra; Tájökológia, Településökológia, 

Környezeti Hatásvizsgálat, Tájelemzés, Tájtervezés, Európai tájak tájvédelme irányult. Tartottam angol 

nyelvű kurzust ERASMUS hallgatóknak, tanári csereprogramok keretében pedig Norvégiában, 

Dániában, Szlovákiában és Romániában MSc ill. PhD hallgatóknak. Oktattam a tanári levelező 

képzésben és távoktatási kurzusokon is. Szak- ill. diplomadolgozóim száma több mint 50,  2 doktori 

hallgató vezetésemmel szerezte meg tudományos fokozatát. 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 
CSORBA P. – BLANKA V. – VASS R. – NAGY R. – MEZŐSI G. – MEYER, B. 2012: Hazai tájak  

     működésének veszélyeztetettsége új klímaváltozási előrejelzés alapján. Földrajzi Közlemények, 136. 3. pp.   

     237-253. 

SZABÓ, SZ. – CSORBA, P. – SZILASSI, P. 2012: Tools for landscape ecological planning – Scale and  

     aggregation sensitivity of the contagion type landscape metrics indices. Carpathian Journal for Earth and  

     Environmental Sciences, Vol. 7, Number 3. pp. 127-136. IF: 1.450 

CSORBA P. 2014: A tájszerkezet földrajzi értelmezése. A geographical interpretation of landscape structure. 4D 

     Tájépítészeti és kertművészeti folyóirat. Journal of Landscape Architecture and Garden Art. 36. pp. 32-39. 

MEZŐSI , G. – CSORBA, P. – BATA, T. – BLANKA, V. – LADÁNYI, ZS.  2016: Similarity assessment of  

      natural landscapes based on taxonomic distance. Applied Ecology and Environmental Research 14(3) pp.679- 

      693 

CSORBA P. – CSATÁRI B. 2017: Tájföldrajz és táji önazonosság. Magyar Tudomány, 2017. március, pp. 284- 

      292. 

 

b) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

Oktatási tevékenységem során többségében olyan tárgyakat tanítottam, amelyek a földrajzon belül 

új szakterületnek minősültek, anyagát a hazai és külföldi szakirodalomból lehetett összeszedni. A 

regionális tárgyak esetében külföldi tanulmányútjaim során szerzett ismereteimre 

támaszkodhattam. Közel 2 éves németországi Humboldt ösztöndíjasi időszakom révén közvetlen 

tapasztalataim vannak a német oktatási rendszerről. Tanárszakosok oktatása során törekedtem a 

szóbeli vizsgáztatásra és a didaktikai szempontok érvényesítésére. Voltam oktatási dékánhelyettes 

és egyetemi tanárképzési főigazgató.      
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A specializációkért felelős oktatók 

 

Név: Dr. Szabó Szilárd            születési év: 1974 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

okl. geográfus – földrajz tanár, KLTE, 1998 

környezetvédelmi szakmérnök – DE, 2001 

térinformatikus szakmérnök – BMGE, 2009 

jelenlegi munkahely  

DE TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék – egyetemi tanár 

tudományos fokozat  

PhD (földtudomány) 2004  

dr. habil (földtudomány) 2010 

DSc (földtudomány) 2015 

az eddigi oktatói tevékenység  

oktatásban eltöltött idő: 19 év 

oktatott tárgyak: Talajtan és rendszertan, Távérzékelés, Geoinformatika, Geoinformatika a környezetvédelemben, 

Földrajzi adatbázisok, Modellek a geoinformatikában, Élet- és talajföldrajz, talajvédelem 

oktatás idegen nyelven: GIS in Geosciences, Spatial analysis, Soil science 

oktatás külföldi intézményben: Talajmelioráció, Talajdegradáció (Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár, magyar 

nyelven) 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

c) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 
1. Katalin Juhos, Szilárd Szabó, Márta Ladányi Explore the influence of soil quality on crop yield using statistically-

derived pedological indicators ECOLOGICAL INDICATORS 63: pp. 366-373. (2016) IF: 3.19 

2. Kovács Zoltán, Szabó Szilárd An interactive tool for semi-automatic feature extraction of hyperspectral data OPEN 

GEOSCIENCES 8:(1) pp. 493-502. (2016) http://dx.doi.org/10.1515/geo-2016-0040 IF: 0.726 

3. Szabó Gergely, Singh Sudhir Kumar, Szabó Szilárd Slope angle and aspect as influencing factors on the accuracy of 
the SRTM and the ASTER GDEM databases PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH 83-84.  pp. 137-

145. (2015) http://dx.doi.org/10.1016/j.pce.2015.06.003 IF: 1.297 

4. Szabó Szilárd, Enyedi Péter, Horváth Miklós, Kovács Zoltán, Burai Péter, Csoknyai Tamás, Szabó Gergely Automa-

ted registration of potential locations for solar energy production with Light Detection And Ranging (LiDAR) and 
small format photogrammetry JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 112 (5): pp. 3820-3829. (2016) 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.07.117 IF: 4.959 

5. Szabó Szilárd, Bertalan László, Kerekes Ágnes, Novák Tibor J Possibilities of land use change analysis in a mounta-

inous rural area: a methodological approach INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMA-

TION SCIENCE 30(4) pp. 708-726. (2016) http://dx.doi.org/10.1080/13658816.2015.1092546 IF: 2.065 

 

 

 

Név: Dr. Szabó György Emőd                                                                             születési év: 1964 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

okl. biológia-földrajz szakos középiskolai tanár, KLTE, 1989., okl. angol-magyar földrajz szakfordító, KLTE, 

1998) 

jelenlegi munkahely  

http://dx.doi.org/10.1515/geo-2016-0040
http://dx.doi.org/10.1016/j.pce.2015.06.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.07.117
http://dx.doi.org/10.1080/13658816.2015.1092546
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 Debreceni Egyetem, TTK, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tsz. – tszv. egyetemi docens 

tudományos fokozat  

PhD (földtudományok) 1999., „dr. habil” cím (földtudományok) 2010. 

Az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak:  

Előadások: Általános környezetvédelem, Regionális környezetvédelem, Talajtan, Talajtan és 

rendszertan, Élet- és talajföldrajz, A világ természeti földrajza, Az ÉK-i régió környezeti problémái, 

Magyarország környezet- és természetvédelme, Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatai, 

Globális környezeti problémák, Környezettudományi alapismeretek, Magyarország területhasználata, 

Az ágazati tervezés környezetvédelmi vonatkozásai, Talajvédelem, Magyarország környezetvédelme, 

Környezetminősítés és hatásvizsgálat.  

Gyakorlatok: Talajtan, Talajtan és rendszertan, Élet- és talajföldrajz, Európa természetföldrajza, 

Környezeti rendszerek, Regionális környezetvédelem, Magyarország környezetvédelme. 

Távoktatás: Az Észak-Magyarországi régió környezeti problémái, Magyarország környezetvédelme, A 

települési önkormányzatok környezetvédelmi feladatai, Környezetminősítés és hatásvizsgálat. 

Doktori képzés: A szomszédos országok környezetvédelme, Települési környezetvédelem. 

Oktatásban töltött idő: 1989-1994 középiskolai tanárként a Debreceni Református Kollégium 

Gimnáziumában biológiát és földrajzot oktattam, 1994-től a Debreceni Egyetemen a fentebb felsorolt 

tárgyak oktatásában vettem részt.  

Oktatás idegen nyelven, vendégoktatóként ERASMUS oktatói mobilitás keretében tartottam 

előadásokat Aveiróban (Portugália), Gentben (Belgium) Oldenburgban (Németország) és Bergenben 

(Norvégia) összesen 9 alkalommal.  

Oktatás külföldi intézményben: 2000-2007 között a Kolozsvári Babes Bolyai Egyetemen, én tartottam 

a Környezetföldrajz kurzust az egyetem földrajz szakos hallgatóinak. 

Eddig kb. 100 szakdolgozó, diplomamunkás és diákkörös témavezetője, voltam, illetve 6 PhD hallgató 

munkáját irányítottam. Közülük eddig egy hallgató szerezte meg a PhD fokozatot.  

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

d) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!): 

 

Szabó Gy. - Elek Z. - Szabó Sz. (2008) Study of heavy metals in the soil-plant system  Cereal 

Research Communications, Vol. 36., pp. 403-406. 

Szabó Gy. - Bessenyei É. (2013) Studying groundwater pollution in the surroundings of a recultivated 

sewage disposal site in eastern Hungary - Journal of Selçuk University Natural and Applied 

Science, Special Issue I., pp. 1-12. 

Szabó Gy. - Fazekas I. - Szabó Sz. - Szabó G. - Buday T. - Paládi M. - Kisari K. - Kerényi A. (2014) 

The carbon footprint of a biogas power plant. Environmental Engineering and Management 

Journal 13:(11) pp. 2867-2874. 

Vince T. - Szabó Gy. - Csoma Z. - Sándor G. - Szabó Sz. (2014) The spatial distribution pattern of 

heavy metal concentrations in urban soils — a study of anthropogenic effects in Berehove, Ukraine. 

Central European Journal of Geosciences 6:(3) pp. 330-343. 

Szabó Gy. – Bessenyei É. – Hajnal A. – Csige I. – Szabó G. – Tóth Cs. – Posta J. – Mester T. (2016) 

The Use of Sodium to Calibrate the Transport Modeling of Water Pollution in Sandy Formations 

Around an Uninsulated Sewage Disposal Site. Water Air & Soil Pollution 227:45 

 

e) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

A 23 éves egyetemi pályafutásom alatt megszereztem minden szakmai jártasságot és gyakorlottságot, 

ami az egyetemi docensi munkakör betöltéséhez szükséges. Próbálok lépést tartani az általam oktatott 

szakterület legújabb eredményeivel és azokat folyamatosan beépítem az oktatásba. Szakmai elismerés-

http://www.josunas.org/login/index.php/josunas/article/view/66
http://www.josunas.org/login/index.php/josunas/article/view/66
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ként 2002-ben megkaptam a Bolyai János kutatási ösztöndíjat három évre. 2002-ben megkaptam a Békési 

György kutatási ösztöndíjat három évre, azonban a Bolyai ösztöndíjjal együtt ezt a díjat nem állt módomban elfo-

gadni. 2005-ben a Magyar Földrajzi társaságtól megkaptam a Pro Geographia kitüntetést. 

 

 

Név: Dr. Kozma Gábor születési év: 1966 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

okl. történelem-földrajz szakos középiskolai tanár, KLTE, 1990,  

okl. szociológus, ELTE, 1997 

jelenlegi munkahely  

DE TTK Földtudományi Intézet, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék – egyetemi docens 

tudományos fokozat  

PhD (földtudomány), 1999; dr. habil. (földtudomány), 2007 

az eddigi oktatói tevékenység  

A felsőoktatásban eltöltött 25 év alatt kb. 30 tárgynak voltam tantárgyfelelőse. Jelenleg a BSc-

képzésben ezt a feladatot látom el 9 tárgy (Népesség- és településföldrajz I., Európa 

társadalomföldrajza, Szociológia alapjai, A földrajz közgazdasági alapjai, Terület- és településfejlesztés 

alapjai, Az európai és hazai területfejlesztés elmélete és gyakorlata, Magyarország közigazgatásának 

földrajza, Önkormányzati gazdálkodás, Szakdolgozat), míg az MSc-képzésben 6 tárgy 

(Projektmenedzsment és K+F politika, Regionális politika, Urbanisztika és városfejlesztés, 

Közigazgatási rendszerek, Kulturális és sportturizmus, Turisztikai projektmunka) esetében. Az elmúlt 

25 év alatt több mint 100 hallgató szakdolgozatának és diplomamunkájának elkészítését támogattam. 

Rendszeresen hirdetem angol nyelven a Place Marketing kurzust, amelyhez angol nyelvű tananyagot is 

készítettem. 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

f) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

Kozma, G. (2002) Az önkormányzatok költségvetésében megfigyelhető sajátosságok és főbb 

időbeli változások az 1990-es évtizedben. Pénzügyi Szemle, 47(5), 439-463. 

Kozma, G. (2006) Place marketing. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 

Kozma, G. – Molnár, E. – Kulcsár, B. – Pénzes, J. – Teperics, K. – Radics, Zs. (2014) 

Characteristics of energy efficient building in different regions of Europe. Environmental 

Engineering and Management Journal, 13(11), 2831-2836. 

Kozma, G. – Pénzes, J. – Molnár, E. (2016) Spatial development of sports facilities in Hungarian 

cities of county rank. Bulletin of Geography, Socio-economic Series, 31, 37-44. 

Kozma, G. (2016) A debreceni lakóterületek II. világháború utáni fejlődésének társadalomföldrajzi 

vizsgálata. Didakt Kiadó, Debrecen 

 

g) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

Az elmúlt 25 évben igen nagy figyelmet fordítottam az általam folytatott oktatási tevékenység 

magas színvonalára. Ennek szellemében célom volt, hogy az oktatásban használjam a legújabb 

technikai eszközöket (pl. projektor), és mindig törekedtem arra, hogy az órán elhangzottakat 

gyakorlati példák segítségével is alátámasszam. Emellett két olyan Európai Uniós pályázat 

debreceni vezetője is voltam, amelyek többek között az oktatás-módszertan fejlesztését szolgálták. 

Tevékeny szerepet vállaltam az erre irányuló képzések/előadások megszervezésében, és az ott 

elhangzottakat is beépítettem saját oktatómunkámba.  
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Név: Dr. Radics Zsolt születési év: 1976 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége,  

okl. történelem-földrajz középiskolai tanár, geográfus, KLTE, 1999. 

jelenlegi munkahely  

DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat  

PhD földtudományok 2006 

az eddigi oktatói tevékenység  

30 szemeszter oktatás a Debreceni Egyetemen 

Oktatott tárgyak: A magyar közigazgatás története és földrajza 
A pályázatírás módszertana 
A politikai földrajz alapjai 
A számítógép a földrajztanítás folyamatában  
A turizmus gazdasági és társadalmi hatásai 
Általános ágazati és gazdaságföldrajz 
Az általános gazdaságföldrajz alapjai 
Az európai és hazai területfejlesztés elmélete és gyakorlata I. 
EU Szakpolitika 
Európa földrajza II/b 
Európai Uniós ismeretek 
Falu- és vidékfejlesztés 
Földrajzi kutatási módszerek 
Földrajzi projektmunka 
Földrajzi szeminárium 
Gazdaság- és társadalomföldrajz 
Gazdaságföldrajz 
Globalizáció - a világ akciócentrumai 
Határmenti térségek fejlesztése 
Komplex regionális elemzés és fejlesztés 
Környezet és társadalom 
Környezetvédelmi pályázatok/ pályázatírás módszertana 
Közép-Európa kapcsolatok 
Nemzetközi regionális kapcsolatok 
Népesség és telep.földr. i. 
Népesség és telep.földr. II. 
Politikai földrajz 
Projektmenedzsment 
Projektmenedzsment és K+F politika gyakorlat 
Projekttervezés és pályázatírás 
Projekttervezés és pályázatírás 
Regionális elemzési módszerek 
Regionális és területi fejlesztés 
Szakmai gyakorlat 
Szomszéd országok gazd. 
Társadalom és energia 
Társadalomföldrajzi ismeretek  
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Tel. és népességföldrajz 1 (elmélet) 
Településföldrajz 
Településgazdaságtan 
Terepgyakorlat 
Térségi turizmusfejlesztés 
Terület és településfejl. 1 (elmélet) 
Területfejlesztés és turizmus 
Területfejlesztési gyakorlat 
Területfejlesztési szakszeminárium 
Területi- és projekttervezés 
Turisztikai régiók Magyarországon 
Turizmusmarketing 
Világ gazdaságföldrajza II./d 
Világ gazdaságföldrajza II/e. 
Világ nagy akciócentr. 
Világ regionális gazdaságföldrajza I. 
Világgazdasági integrációk 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

h) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

J Pénzes, Z Bujdosó, L Dávid, Z Radics, G Kozma: Differing development path of spatial income 

inequalities after the political transition - by the example of Hungary and its regions, 

EKONOMIKA REGIONA / ECONOMY OF REGION 2014: (1) pp. 73-84. 

 

Bujdosó Zoltán, Fekete József, Radics Zsolt: BRICS+T?-Turkey as a potential member of the 

economic-growth leading countries, STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE VI: (1) pp. 97-

105. 

Kozma Gábor, Radics Zsolt, Teperics Károly: The Theoretical Background of Local Sport Policy 

in Hungary: Sport Concepts of Hungarian Cities of County Rank, PHYSICAL CULTURE AND 

SPORT STUDIES AND RESEARCH 54: pp. 33-40. 

 

Bujdosó Z, Patkós Cs, Kovács T, Radics Zs, Baros Z: Theoretical Approach of A Possible Value-

Added Chain in the Biomass Industry Giving the Example of A Hungarian Region, 

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIO-TECHNOLOGY AND RESEARCH 2: (2) pp. 19-28. 

 

Radics Zsolt, Pénzes János, Molnár Ernő: The spatial aspects of the resource-allocation of the 

Regional Operational Programmes’ development resources, In: Szerk.: Kozma Gábor New Results 

of Cross-Border Co-Operation. Debrecen: Didakt Kiadó, 2011. pp. 119-126. 

dokumentum típusa: Könyvrészlet/Szaktanulmány 

 

 

 

További oktatók (abc-sorrendben) 

 

Név: Dr. Balázs Boglárka születési év: 1985 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

okl. geográfus (tájvédő szakirány), DE, 2008 

jelenlegi munkahely  
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DE TTK, Földtudományi Intézet :  egyetemi tanársegéd 

tudományos fokozat  

PhD (földtudományok) 2015 – Belvíz-veszélyeztetettség vizsgálata alföldi mintaterületeken 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak: Földrajzi helymeghatározás, Térképészet és távérzékelés, Informatikai alapok, Topográfia, 

Geomatematika, Modellek a geoinformatikában, Felszínelemzési módszerek. 

Oktatásban töltött idő: 6 év (2011-2017). 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

i) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

Türk G., Bertalan L., Balázs B., Fehérné Baranyai E., Szabó Sz. (2016): Process of overturning due to a 

floodwave in an oxbow lake of Tisza River. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND 

ENVIRONMENTAL SCIENCES 11:(1) pp. 255-264. 

Olasz, A.–Kristóf, D.–Belényesi, M.–Bakos, K.–Kovács, Z.–Balázs, B.–Szabó, Sz. (2015): IQPC 2015 

TRACK: Water Detection and Classification on Multisource Remote Sensing and Terrain Data, INT. ARCH. 

PHOTOGRAMM. REMOTE SENS. SPATIAL INF. SCI., XL-3/W3, pp. 583-588, 

doi:10.5194/isprsarchives-XL-3-W3- 583-2015, 2015. 

Túri Z.–Négyesi G.–Türk G.–Lóki J.–Balázs B.–Szabó Sz. (2013): Spatiotemporal Analysis Of The 

Hydrological Factors In The Subcatchment Of The River Tisza, NE-Hungary. ADVANCED RESEARCH IN 

ENGINEERING SCIENCE 1:(1) pp. 43-51. 

Türk G.–Balázs B.–Harangi S.–Fehérné Baranyai E.–Gyulai I.–Szabó Sz. (2014): Vízminőség-vizsgálat egy 

Felső-Tisza menti holtmedren. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY. 94:(2) pp. 41-46. 

Balázs, B. (2010): Investigations of groundwater level changes on the Szolnok–Túri Plain. In: Oimahmad 

Rahmonov (ed.) Anthropogenic aspects of landscape transformations 6. University of Silesia, Sosnowiec - 

Będzin, pp. 5–10. ISBN: 978-83-61644-11-8 ISSN: 1895-6777 

j) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

Az újabb kutatási eredményeket nyomon követem, és folyamatosan beépítem a tananyagba. 6 éves oktatói 

gyakorlat, OTDK témavezetés (1), DETEP tutori tevékenység, több szakdolgozat és diplomamunka vezetése, 

szakmai előadások konferenciákon. 

 

 

 

Név: Buday Tamás születési év: 1982 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. geográfus, DE, 2007, okl. földrajz-fizika tanár, DE, 2008, geotermikus szakmérnök, ME, 2011 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE, TTK, Ásvány- és Földtani Tanszék, tanársegéd 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (földtudomány) 2015, A felső kéregbeli hőterjedés modellezése és alkalmazási lehetőségei Kelet-

Magyarországon 

az eddigi oktatói tevékenység  
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oktatási tevékenység 2007/2008-as tanév óta a Debreceni Egyetemen, földtudomány BSc, környezettan 

BSc szakon, tanárképzésben, posztgraduális képzésben földtani alapismeretek, hidrológia, 

hidrogeológia elmélet, hidrológia, hidrogeológia gyakorlat, geotermika, geofizika elmélet és labor, 

vízbázisok és védelmük kurzusok keretében, szakdolgozatok vezetése; rövidebb időszakban ásvány- és 

kőzettan I. gyakorlat, környezetgeológia, egyéb tárgyakba történő 1-2 órás oktatás 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

k) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
Kozák M. – McIntosh R. W. – Buday T. (szerk.) (2011): Geotermikus rendszerek fenntarthatóságának 

integrált modellezése. 3. munkacsoport. Hidrogeotermikus rendszerek és földtani vetületeik. – Debreceni 

Egyetem, Debrecen, 140 p. 

Püspöki, Z. – Demeter, G. – Tóth-Makk, Á. – Kozák, M. – Dávid, Á. – Virág, M. – Kovács-Pálffy, P. – 

Kónya, P. – Gyuricza, Gy. – Kiss, J. – McIntosh, R.W. – Forgács, Z. – Buday, T. – Kovács, Z. – Gombos, T. 

– Kummer, I. (2013): Tectonically controlled Quaternary intracontinental fluvial sequence development in 

the Nyírség–Pannonian Basin, Hungary. SEDIMENTARY GEOLOGY, 283, pp. 34–56. IF: 2,134 
Kerényi A. – Szabó Gy. – Szabó Sz. – Fazekas I. – Buday T. – Szabó G. – Paládi M. (2014): A biomassza és 

a földhő energetikai felhasználásának környezeti hatásai. – In: Fenntartható energetika megújuló 

energiaforrások optimalizált integrálásával. 403 p. Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 203–236. 

Buday, T. – Szűcs, P. – Kozák, M. – Püspöki, M. – McIntosh, R.W. – Bódi, E. – Bálint, B. – Bulátkó, K. 

(2015): Sustainability aspects of thermal water production in the region of Hajdúszoboszló-Debrecen, 

Hungary. – ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 74, 7511–7521. 

Buday, T. – Buday-Bódi, E. – McIntosh, R. W. – Kozák, M. (2016): Geoinformatic background of 

geothermal energy utilisation and its applications in East Hungary. – AGD LANDSCAPE & 

ENVIRONMENT 10, 145–152. 

 

l) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

Hazai és nemzetközi pályázatok kidolgozása, a projektekben a geotermikus kutatócsoport vezetése, 

tagként való részvétel, a projektek sikeres teljesítése 

 

m) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

Hazai és nemzetközi konferencia részvételek. International Assotiation of Hydrogeologists Magyar 

Nemzeti Tagozat vezetőségi tag. 

 

 

Név: Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála Rita születési év: 1977 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

földrajz-környezettan tanár (DE, TTK, 2001) 

környezetvédelmi ökológus (DE, TTK, 2002) 

turizmus szakértő (PTE, TTK, 2004) 

jelenlegi munkahely  

DE, TTK, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tsz. – egyetemi tanársegéd 

tudományos fokozat - 

 

az eddigi oktatói tevékenység  

Magyarország tájföldrajza, Magyarország földtana és természetföldrajza, Idegenforgalmi földrajz 

(Magyarország, Európa, Világ),  

Oktatásban eltöltött idő (intézményi keretek között): 2008 óta 

Idegen nyelvű oktatás: Tourism and Environment – választható tárgy a hozzánk érkező ERASMUS-os 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0037073812003077
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0037073812003077
https://vm.mtmt.hu/search/docres.php


  
 

208  

hallgatók számára 

Külföldi intézményben: csak alkalmi előadóként, ERASMUS program keretében 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

n) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

• Benkhard B. – Kiss G. (szerk.) (2003): Földtudományi értékek természetvédelmi és turisztikai 

szempontú kataszterezése 2002–2003. Környezetgazdálkodási Intézet Természetvédelmi 

Igazgatóság. Budapest 

• Benkhard Borbála 2004. – Relations Between IUCN-Zoning And Tourism In The Hungarian 

National Parks in: Proceedings of the Second International Conference on Monitoring and 

Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, Rovaniemi, 

• Kiss Gábor – Benkhard Borbála 2006. Kő kövön marad… Útikalauz látványos földtani, 

felszínalaktani és víztani objektumok megismeréséhez. Ismeretterjesztő könyv a KvVM 

kiadásában. Budapest. 

• Benkhard Borbála – Bodnár R. K. – Szilágyi Zs. – Martonné E. K. – Novák T. – Szabó Sz. 

2006. Ökológiai és turisztikai eltartóképesség vizsgálat az Aggteleki Nemzeti Park területén – A 

biológiai sokféleség megőrzése és fenntartható használata az ökoturizmus formáinak fejlesztése 

révén közép- és kelet-európai bioszféra rezervátumokban. GEF-program. AG 4. Alprogram 

beszámoló. Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék. 157 p. Debrecen. 

• Benkhard Borbála 2012. Do we need mapping of tourist flows? Lesson from Börzsöny 

Mountain. The 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in 

Recreational and Protected Areas, Stockholm. 

o) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

Jelenlegi kutatási és oktatási tevékenységemet megelőzően az ökoturizmus gyakorlati, és stratégiai 

feladataiban is részt vettem. Ennek eredményeként a most folyó kutatási témák 

(látogatómenedzsment, látogatómonitoring) a gyakorlati szakmai igényét figyelembe véve kerültek 

meghatározásra, emellett a Hallgatók kutatásba történő bevonása nem csak a tervezés, kivitelezés, 

elemzés folyamatának megismerését teszik lehetővé, hanem beleláthatnak a gyakorlati oldal (pl. 

nemzetipark-igazgatóságok) tevékenységébe, saját kapcsolati hálót alakíthatnak ki. 

2016: ProGeographia Oklevél (Magyar Földrajzi Társaság) 

 

  

Név: Kissné Boda Judit születési év: 1985 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

okl. matematika – informatika szakos tanár, DE, 2009. 

jelenlegi munkahely  

DE, TTK, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tsz: egyetemi tanársegéd 

tudományos fokozat - 

 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak: 

 Geomatematika 

 Informatikai alapok 

 Informatika a földtudományokban 

 Bevezetés az adatbáziskezelésbe 

 Adatbázis-kezelés gyakorlat 
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2009 óta oktatok az egyetemen. Ez idő alatt igyekeztem lépést tartani az informatika fejlődésével, és 

ezeket az ismereteket beépítettem az oktatott tárgyak gyakorlataiba. 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

p) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 Boda Judit: Az informatika alkalmazási lehetősége az algebra tanításában (MIDK 2012 

konferencia) 

 Boda Judit: Adatbázis-kezelés oktatása a Debreceni Egyetem földrajz, földtudomány 

képzésében (MIDK 2013 konferencia) 

 

 

Név: Szilágyiné Dr. Czimre Klára születési év: 1974 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

okleveles földrajz szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Természettudományi Kar, 

Debrecen, 1998 

okleveles angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 

Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, 1998 

jelenlegi munkahely  

Debreceni Egyetem, TTK, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Debreceni Egyetem, 

Debrecen – egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat  

PhD (Földtudományok/Földrajz) 2003 

az eddigi oktatói tevékenység  

Eddig oktatott tárgyak 

Ingatlanfejlesztés és gazdálkodás 

Európai Uniós ismeretek 

EU szakpolitika 

Határmenti térségek fejlesztése 

Nemzetközi regionális kapcsolatok 

A határmenti együttműködés elmélete és gyakorlata 

Angol szaknyelv I. és II. (angol nyelv környezetvédelmi szaktanácsadók számára) 

Az ingatlangazdálkodás alapjai 

Cross-Border Co-operations – Theory and Practice 

Az Európai Unió bővítési folyamata 

Világ gazdaságföldrajza I/b 

Közép-Európa kapcsolatok 

Szomszéd országok gazdasága 

Társadalomföldrajz gyakorlat 

Általános társadalmi környezet 

Oktatásban töltött idő 

19 év (38 félév) 

Oktatás idegen nyelven 

Cross-Border Co-operations – Theory and Practice 

Angol szaknyelv I. és II. (angol nyelv környezetvédelmi szaktanácsadók számára) 

Oktatás külföldi intézményben 

Nagyváradi Egyetem (vendégoktató) 

Joensuu-i Egyetem (vendégoktató) 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  
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q) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

1) Klára CZIMRE, Gábor KOZMA (2017): Characteristics of Cross-Border Suburbanisation Process in 

Oradea Agglomeration. In: István Polgár, Ioan Horga, Mircea Brie (szerk.): Migration and European 

Integration of Minorities. 366 p. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing (LAP), 2017. pp. 297-

304. (ISBN:978-3-659-75971-0) 

2) Constantin-Vasile ŢOCA, Klára CZIMRE (2016): Cross-border Cooperation at the EU Internal and 

External Borders. EUROLIMES 21: pp. 7-19. 

3) CZIMRE Klára (2015): Határokkal és határok nélkül 70 év tükrében. In: Kozma Gábor (szerk.): 

Facultates sine finibus : Tanulmányok a "Süli-suliból": tiszteletkötet Süli-Zakar István professor emeri-

tus 70. születésnapjára. 254 p. Debrecen: Didakt Kft., 2015. pp. 28-35. (ISBN:9786155212352) 

4) Teperics Károly, Márton Sándor, SZILÁGYINÉ CZIMRE Klára (2015): A tanuló régiók megjelené-

se. In: Kozma Tamás et al. (eds): Tanuló régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig. Debre-

cen: University of Debrecen, CHERD, 2015. pp. 205-219. (Régió és oktatás; 11.) (ISBN:978-963-318-

472-1) 

5) G. Kozma, E. Molnár, K. CZIMRE, J. Pénzes (2013): Geographical aspects of the diffusion of passi-

ve houses. INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING 4:(2) pp. 151-

156. (2013) 

 

 

 

Név: Dr. Fazekas István születési év: 1973 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

Okleveles földrajz tanár 1996 (182/1996) Kossuth Lajos Tudományegyetem, TTK  

Okleveles szociológus 1997 (6987/1997) Kossuth Lajos Tudományegyetem, BTK 

Okleveles tájvédő geográfus 1998 (393/1998) Kossuth Lajos Tudományegyetem, TTK 

Munkahely, munkakör: 

Debreceni Egyetem, TTK, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék – egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat  

PhD (földtudomány) 2003 

Eddigi oktatói tevékenység  

18 év a felsőoktatásban 
Nappali és levelező tagozatos BSc és MSc geográfus, környezettudomány, földtudomány és földrajz szakos ta-

nárképzésben: tájvédelem, tájrehabilitáció, Magyarország természetföldrajza, általános környezetvédelem, kör-

nyezetvédelmi politika, környezetgazdálkodás alapjai, környezetgazdaságtan, környezetvédelem intézményrend-

szere, környezeti hatásértékelés. 

Környezetvédelmi és -fejlesztési szaktanácsadó szakirányú egyetemi továbbképzésben: az Európai Unió környe-

zetpolitikája, az EU integráció hazai környezetvédelmi feladatai, Települési szilárd hulladékok kezelése, Környe-

zettudatos energiagazdálkodás. 

Megújuló energetikai szaktanácsadó szakirányú egyetemi továbbképzésben: Az EU környezet- és energiapolitiká-

ja. 

Környezetvédelmi szakjogász szakirányú egyetemi továbbképzésben: környezetpolitika 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

Szabó György, Fazekas István, Kisari Krisztián 

Egy biogáz erőmű működésének költség-haszon elemzése 

In: Lázár István (szerk.) 

Környezet és energia a mindennapokban. 283 p.  

Debrecen: MTA DAB Földtudományi Szakbizottság, 2016. pp. 221-227. 

http://www.isbnsearch.org/isbn/9783659759710
http://www.isbnsearch.org/isbn/9786155212352
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789633184721
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789633184721


  
 

211  

(ISBN:978-963-7064-34-0) 

Kerényi Attila, Szabó György, Szabó Szilárd, Fazekas István, Buday Tamás, Szabó Gergely, Paládi Mónika 

A biomassza és a földhő energetikai felhasználásának környezeti hatásai 

In: Kalmár Ferenc (szerk.) 

Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával. 403 p.  

Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014. pp. 203-236. 

(ISBN:978 963 05 9540 7) 

Szabó Gy, Fazekas I, Szabó Sz, Szabó G, Buday T, Paládi M, Kisari K, Kerényi A 

The carbon footprint of a biogas power plant 

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 13:(11) pp. 2867-2874. (2014) 

Fazekas I, Szabó Gy, Szabó Sz, Paládi M, Szabó G, Buday T, Túri Z, Kerényi A 

Biogas utilization and its environmental benefits in Hungary 

INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING 4:(2) pp. 129-135. (2013) 

Fazekas István 

A környezetvédelem és a területfejlesztés kapcsolata 

In: Süli-Zakar I (szerk.) 

A terület- és településfejlesztés alapjai II.. 511 p.  

Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2010. pp. 482-511. 

(ISBN:978-963-995-030-6) 

Orosz Zoltán, Fazekas István 

Challenges of municipal waste management in Hungary 

ACTA GEOGRAPHICA DEBRECINA LANDSCAPE AND ENVIRONMENT 2:(1) pp. 78-85. (2008) 

 

az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 
5 távoktatási jegyzet szerzője egyetemi szakirányú továbbképzésben: Az EU környezetpolitikája. Az EU csatla-

kozás hazai környezetvédelmi feladatai. Magyarország EU-tagsággal járó környezetvédelmi feladatai. Települési 

szilárd hulladékok kezelése. Környezettudatos energiagazdálkodás. 

3 E-learning modul szerzője: Az EU csatlakozás hazai környezetvédelmi feladatai. Az EK környezetvédelmi 

intézményrendszere és működési mechanizmusa. Magyarország EU tagságával járó környezetvédelmi feladatai 

 

 

Név: Dr. Kerényi Attila születési év: 1943. 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

Biológia-földrajz szakos középiskolai tanár Kossuth Lajos Tudományegyetem 1967 

jelenlegi munkahely  

 Debreceni Egyetem professor emeritus 

tudományos fokozat  

DSc (a földrajztudomány doktora, az MTA doktora) 

az eddigi oktatói tevékenység  

44 év a felsőoktatásban 

a földrajztanárok és geográfusok képzésében az alábbi tárgyak előadója és gyakorlatok vezetője: 

regionális természeti földrajz, természetföldrajzi gyakorlatok, talajtan, talajföldrajz, tájföldrajz, tájvédelem , 

általános környezetvédelem, regionális környezetvédelem, környezetvédelmi intézményrendszer, szakszeminárium 

kb. 100 szakdolgozó, diplomamunkás és diákkörös témavezetője 

Távoktatásban a környezetvédelmi referens szakirányú továbbképzésen a magyar környezetvédelmi 

intézményrendszer és Magyarország környezetvédelme tárgyak oktatója. 

A PhD-képzésben iskolavezető 19 éven át és az alábbi kurzusok oktatója: kutatási módszerek, tájvédelmi 

kutatások, talajerózió-talajvédelem 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

http://www.isbnsearch.org/isbn/9789637064340
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789630595407
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639950306
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r) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

Kerényi A. 1995. Általános környezetvédelem – Mozaik Kiadó, Szeged, 383 p. 

Kerényi  A. 1991. Talajerózió  - Akadémiai Kiadó, Budapest, 219 p. 

Kerényi A. 2003. Európa természet- és környezetvédelme – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

534 p. 

Kerényi A. 2003. Környezettan – Mezőgazda Kiadó, Budapest, 470 p. 

Kerényi A. Tájvédelem – Pedellus Kiadó, Debrecen, 184 p.  

 

 

s) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

A 44 éves egyetemi pályafutásom alatt megszereztem minden szakmai jártasságot és 

gyakorlottságot, ami az egyetemi tanári munkakör betöltéséhez szükséges. 

Munkámat a szaktárca 2000-ben Szent-Györgyi Albert díjjal ismerte el, továbbá megkaptam a 

Környezetünkért díjat és a Pro Natura díjat is. 

 

 

Név: Dr. Lázár István születési év: 1986 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

okleveles geográfus, BBTE, 2010 

jelenlegi munkahely  

DE, TTK, Meteorológiai Tanszék. - egyetemi tanársegéd 

tudományos fokozat  

PhD (földtudomány) 2016, Székelyföld szélklímájának statisztikai vizsgálata 

az eddigi oktatói tevékenység  

meteorológiai műszerek, statisztikus klimatológia, meteorológia és klimatológia II. gyakorlat, bioklimatológia, 

agroklimatológia, globális klímaváltozás, hidrológia meteorológiai alapjai, alkalmazott geomatematika 

modellezés és szimuláció 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

t) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 
 
Lázár István (2016): Székelyföld szélklímájának statisztikai vizsgálata. PhD értekezés Debreceni Egyetem 

Földtudományok Doktori Iskola, Debrecen, 158 p. 

 

Lázár I, Csákberényi-Nagy G, Túri Z, Kapocska L, Tóth T, Tóth J B (2014) :Analysis of factors affecting 

wind-energy potential in low built-up urban environments In: Gavril Pandi, Florin Moldovan (szerk.) Aerul si apa 

componente ale medului: Air and water components the environment. Casa Cartii de Stiinta. pp. 369-376. 

 

K Tar, A B Kircsi, B Bartók, S Szegedi, I Lázár, A Vass, A Bai, T Tóth (2015): Estimation of solar and wind 

energy potential in the Hernád valley IDŐJÁRÁS / QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN 

METEOROLOGICAL SERVICE 119:(4) pp. 537-555. 

 
Károly Tar, István Lázár, Renáta Gyarmati (2015): Statistical estimation of the next day's average wind speed 

and wind power In: Ortiz W, Somogyvári M, Varjú V, Fodor I, Lechtenböhmer S (szerk.) Perspectives of Renewable 

Energy in the Danube Region., Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Scien-
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ces, pp. 174-194. 

 

Tar Károly, Lázár István (2016): Az egymást követő napok átlagos szélsebességeinek statisztikai becslése. 

In: Lázár István (szerk.) Környezet és energia a mindennapokban. MTA DAB Földtudományi 

Szakbizottság, pp. 109-117. 
 

u) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

OTKA K 75794 projektben való részvétel 

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 projektben való részvétel 

 

v) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

2003 - ECDL 

2008-2010 Debreceni Egyetem, megújuló (energiagazdálkodási) szakértő szakirányú továbbképzés  

 

 

Név: Dr. Lóki József születési év: 1946 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége,  

matematika-földrajz szakos középiskolai tanár; Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1971. 

jelenlegi munkahely  

Debreceni Egyetem,Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék – professor emeritus 

tudományos fokozat  

egyetemi doktori KLTE (1976);  

MTA kandidátusi (földrajz)1996;  

PhD KLTE (1996);  

MTA doktora (DSc) földrajz 2004 

az eddigi oktatói tevékenység  

Csillagászati földrajz elmélet/gyakorlat(14év); Térképtan és vetülettan elmélet/gyakorlat(30 év); Általános 

természetföldrajz elmélet/gyakorlat (20 év); Geomorfológia elmélet (27 év); Földrajzi helymeghatározás 

gyakorlat (12 év); Antropogén geomorfológia elmélet (13 év); Környezeti informatika elmélet (13 év); GIS alapjai 

elmélet/gyakorlat (10 év); Tematikus térképészet elmélet (8 év); Távérzékelés elmélet/gyakorlat (27 év) 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

w) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 
1. Lóki J, Szabó J (1997): Neuere Windkanaluntersuchungen der Deflationssensibilität von Böden des 
Ungarischen Tieflandes, ZEITSCHRIFT FUR GEOMORPHOLOGIE 111:  
2. Lóki J, Rajkai K, Czyz EA, Dexter AR, Diaz-Pereira E, Dumitriu E, Enache R, Fleige H, Horn R, de la 
Rosa D, Simota C (2005): SIDASS project - Part 4. Wind erodibility of cultivated soils in north-east 
Hungary, SOIL & TILLAGE RESEARCH 82: (1) pp. 39-46. 
3. Lóki J, Négyesi G, Buró B, Félegyházi E (2012): Aeolian surface transformations on the alluvial fan 
of the Nyírség, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 5: (1-4) pp. 21-28. 
4. Lóki J (2012): A Nyírség potenciális széleróziós térképe szélcsatorna mérések alapján, In: Szerk.: 
Lazányi János, Szerk.: Pető Károly A Bihar-hegység és a Nyírség talajvédelmi stratégiájának 
kidolgozása az EU direktívák alapján: Homoki gyepek legeltetése 2012-ben. Debrecen: Debreceni 
Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, 2012. pp. 17-24. 
dokumentum típusa: Könyvrészlet/Szaktanulmány 
5. Lóki József, Szabó József, Szabó Gergely (2014): Újabb adatok a Hajdúhát (Hajdúság) 
negyedidőszaki fejlődéstörténetéhez, FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 138: (1) pp. 37-49. 
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk 

 

x) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 
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Több tucat szakdolgozat- és diplomamunka-témavezetés a földrajz és a földtudományi alap-, 

valamint a geográfus mesterképzésben. Tutori tevékenység a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó 

Programjában (DETEP). Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK) 

helyezéseket és különdíjat elérő hallgatók témavezetője. Részvétel konferenciákon és szakmai 

továbbképzéseken 

 

 

Név: Dr. McIntosh Richard William születési év: 1978 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

okl. geográfus, Debreceni Egyetem, 2001; angol-magyar szakfordító, Debreceni Egyetem, 2001 

jelenlegi munkahely 

Debreceni Egyetem, TTK, Ásvány- és Földtani Tanszék, adjunktus 

tudományos fokozat  

PhD (földtudomány) 2014, A Bükkium morfotektonikája 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatási tevékenység az 1999/2000-es tanév óta a Debreceni Egyetemen, 5 éves geográfus és 

környezettudomány képzésben, majd 2006-tól a Földtudományi BSc, Környezettan BSc, Biológia BSc 

szakokon, tanárképzésben, posztgraduális képzésben ásvány- és kőzettan, bevezetés a földtanba, 

földtani alapismeretek, földtan alapjai, szerkezeti földtan, általános és történeti földtan, földtani 

térképezés, Magyarország földtana és természeti földrajza, Principles of Geology, Principles of 

Structural Geology, General and Historical Geology, bányászati rekultiváció kurzusokon, 

terepgyakorlatok vezetése, szakdolgozatok vezetése; egyéb tárgyakba történő 1-2 órás oktatás 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

y) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

Püspöki Z. – Szabó Sz. – Demeter G. – Szalai K. – McIntosh R.W. – Vincze L. – Németh G. (2005): 

Statistical relationship between lithological characteristics and morphological factors – an example 

for statistical surface analysis – Geomorphology, 71, 424–436 

Püspöki, Z. – Demeter, G. – Tóth-Makk, Á. – Kozák, M. – Dávid, Á. – Virág, M. – Kovács-Pálffy, 

P. – Kónya, P. – Gyuricza, Gy. – Kiss, J. – McIntosh, R.W. – Forgács, Z. – Buday, T. – Kovács, 

Z. – Gombos, T. – Kummer, I. (2013): Tectonically controlled Quaternary intracontinental fluvial 

sequence development in the Nyírség–Pannonian Basin, Hungary – Sedimentary Geology, 283, 34–

56. 

Buday, T. – Szűcs, P. – Kozák, M. – Püspöki, M. – McIntosh, R.W. – Bódi, E. – Bálint, B. – 

Bulátkó, K. (2015): Sustainability aspects of thermal water production in the region of 

Hajdúszoboszló-Debrecen, Hungary. – Environmental Earth Sciences, 74, 7511–7521. 

Sütő L. – McIntosh R.W. – Hevesi A. – Veress M. (2015): Bükk Plateau: a Karst Landscape – in: 

Lóczy D. (ed.): Landscapes and Landforms of Hungary – World Geomorphological Landscapes, 

Springer, pp. 189–199 

McIntosh R.W. – Encs B. (2016): Rock Mass Rating in the Bükk Mts. N Hungary based on pet-

rophysical parameters and parting conditions – Landscape & Environment, 10/3-4, 161–168. 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0037073812003077
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0037073812003077
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Név: Mester Tamás születési év: 1991.04.29 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

okl. földrajztanár-némettanár, DE, 2016 

jelenlegi munkahely  

DE, TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék – PhD hallgató 

tudományos fokozat  

- 

az eddigi oktatói tevékenység  

Élet és talajföldrajz gyakorlat, (0+2) 

Az ágazati tervezés környezetvédelmi vonatkozásai (0+2);  

2015/16 II. félév óta 

 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

z) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 
Mester Tamás, Szabó György 

Nitrate contamination in the groundwater wells of an Eastern Hungarian settlement 

In: ICOEST 2013 - International Conference on Environmental Science and Technology - Conference CD . Konferencia 
helye, ideje: Nevsehir , Törökország , 2013.06.18 -2013.06.21. pp. 1-16. 

 

Szabo Gyorgy , Bessenyei Eva , Hajnal Andor , Csige Istvan , Szabo Gergely , Toth Csaba , Posta Jozsef , Mester Tamas 

The Use of Sodium to Calibrate the Transport Modeling of Water Pollution in Sandy Formations Around an Uninsulated 
Sewage Disposal Site. WATER AIR AND SOIL POLLUTION 227:(2) Paper 45. 13 p. (2016) 

 

Mester Tamás , Szabó György , Balla Dániel , Karancsi Gergő , Szabó Gergely , Tóth Csaba 

Egy nem zárt rendszerű szennyvízakna talajvízszintre gyakorolt hatásának vizsgálata 

In: Balázs Boglárka (szerk.)Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VII. = Theory meets practice in GIS . 

575 p. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. pp. 311-317.(ISBN:978-963-318-570-4) 
 

Balla Dániel , Mester Tamás , Botos Ágnes , Zichar Marianna , Szabó György , Novák Tibor József 

Kertként hasznosított területek kiterjedése és változásai Magyarországon felszínborítási adatok alapján 

In: Blanka V , Ladányi Zs (szerk.) Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században: a VII. Magyar Tájökológiai Konferencia 
tanulmányai . 656 p. 2017. pp. 47-52. (ISBN:978-963-306-542-6) 

 
Mester Tamás, Balla Dániel, Botos Ágnes, Szabó György, Sándor Gábor, Novák Tibor József 

Az antropogén hatások mértékének és jelentőségének értékelése WRB irányelvek alapján tiszántúli kertek talajaiban 
Talajvédelem 2017. – közlésre elfogadva, megjelenés alatt 

 

aa) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

Magyar Talajtani Társaság – tagság 

TTK-Emlékérem – 2016 

Dékáni Dicséret - 2013 

 

 

 

Név: Dr. Molnár Ernő születési év: 1978 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége  

geográfus (terület- és településfejlesztő szakirány), Debreceni Egyetem, 2002 
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geográfus német-magyar szakfordító, Debreceni Egyetem, 2006 

jelenlegi munkahely:  

DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék: egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat  

PhD (földtudományok) 2008 

az eddigi oktatói tevékenység  

2002 óta részvétel számos általános, regionális és alkalmazott társadalomföldrajzi ismeretet közvetítő 

tantárgy (népesség- és településföldrajz, gazdaságföldrajz; Magyarország, Európa és Európán kívüli 

kontinensek társadalom- és gazdaságföldrajza; területfejlesztési ismeretek és helyi gazdaságfejlesztés) 

oktatásában; részvétel kísérő oktatóként (magyar és német) terepgyakorlatok lebonyolításában, illetve 

témavezetőként szakdolgozatok, diplomamunkák elkészítésében; 

Aktuálisan oktatott tantárgyak: 

(1) Az általános gazdaságföldrajz alapjai / A gazdasági tevékenységek földrajza; 

(2) Magyarország társadalomföldrajza / A Kárpát-medence társadalomföldrajza; 

(3) Az európai és hazai területfejlesztés elmélete és gyakorlata / Helyi gazdaságfejlesztés; 

(4) Social geography of Hungary (angol nyelven); 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

bb) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

Molnár, E. – Lengyel, I. M. 2016: Integration into global production networks and path-dependence: 

the footwear industry in post-socialist Hungary. – Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie (60) 4. pp. 

171–185 

Molnár, E. – Kozma, G. – Pénzes, J. 2015: The intra-regional trade relations in the automotive industry 

of East-Central Europe. – Geografie (120), 3. pp. 297-313 

Molnár E. – Lengyel I. M. 2015: Újraiparosodás és útfüggőség: gondolatok a magyarországi ipar 

területi dinamikája kapcsán. – Tér és Társadalom, 4. pp. 42-59 

Pénzes J. – Molnár E. – Pálóczi G. 2014: Helyi munkaerő-piaci vonzáskörzetek az ezredforduló utáni 

Magyarországon. – Területi statisztika (54), 5. pp. 474-490 

Molnár E. 2013: Az autóipar, mint húzóágazat az ipari parkokban: telephelyválasztás, közlekedési 

adottságok. – In: A hazai ipari parkok különböző dimenzióban (szerk. Kiss É.). – Dialóg Campus 

Kiadó, Budapest – Pécs. pp. 210-235 

 

cc) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

 DAAD ösztöndíj (2010 – Trier, Németország); 

 Campus Hungary ösztöndíj (2014 – Köln, Németország); 

 Debreceni Egyetem TTK Kiváló Fiatal Oktatója: 2011. 

 Debreceni Egyetem Rektori elismerő oklevél: 2016. 

 MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: 2015-2018. 

 Új Nemzeti Kiválóság Program Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj: 2016-2017. 

 MTA X. Osztály Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság köztestületi tag (2008-tól); 

 MTA Társadalomföldrajzi Tud. Biz. Gazdaságföldrajzi Albizottság alapító tag (2016-tól); 

 Magyar Földrajzi Társaság tag (2011-től); 

 Magyar Földrajzi Társaság Pro Geographia oklevél: 2016. 

 KSH Területi Statisztika Publikációs nívódíj: 2015. 

 Tér és Társadalom című folyóirat szerkesztő (2015-től); 
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Név: Dr. Nagy Sándor Alex születési év: 1956 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

Okleveles biológus, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1981 

jelenlegi munkahely  

Debreceni Egyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék – egyetemi docens 

tudományos fokozat  

PhD (biológia) 1998, dr. habil. (állattenyésztési tudományok) 2005 

az eddigi oktatói tevékenység  

2017- Hidrobiológia alapjai előadás (Hidrobiológus MSc) 

2017- Vízgazdálkodás előadás (Hidrobiológus MSc) 

2017- Vízi biomonitorozás előadás és gyakorlat (Hidrobiológus MSc) 

2012- Környezettani alapismeretek előadás (Biológia BSC, Környezettan BSc, Kémia BSc, Földrajz 

BSC, Fizika BSc, Matematika BSc, Biomérnök BSc, Földtudomány BSc, Villamosmérnök BSc) 

2009- Hidroökológia előadás (Hidrobiológus MSc, Biológus MSc, Természetvédelmi mérnök MSc) 

2009- Ökológiai vízigény előadás (Hidrobiológus MSc) 

2009- Trópusi hidroökológia I.-II. előadás (Hidrobiológus MSc) 

2006- Hidrobiológia előadás (Biológia BSc, Környezettan BSc, Biológia tanár BSc) 

2006- Trópusi ökológia I.-II. előadás (Intézményi szabadon választható tárgy) 

2005- Halastavak hidrobiológiája előadás (PhD képzés) 

2005- Vízi állatok szekunder produkciója előadás (PhD képzés) 

2005 előtti időszakban: 

Hidrobiológia előadás (Biológia szak, Környezettan szak) 

Ökológiai élőlényismeret gyakorlat (Biológia szak) 

Hal- és halászatbiológia előadás és gyakorlat (Biológia szak, Környezettan szak) 

Populációökológia előadás (Biológia szak) 

Élőhely tipológia és élőlényismeret előadás (Biológiaszak) 

Környezetminősítés, és Környezeti hatásvizsgálat előadás (Környezettan szak) 

 

Oktatásban eltöltött idő 35 év. 

 

Oktatás idegen nyelven (portugál) 

2014 Hidrobiologia para engheneiros  

 

Oktatás külföldön 

 

1986-1990 Compania de Desenvolvimento do Vale Rio Sao Francisco (Brazília) 

1988 Universidade de Santa Ursula, RJ, Brasil 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

 

dd) a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

1. Antal L, László B, Kotlík P, Mozsár A, Czeglédi I, Oldal M, Kemenesi G, Jakab F, Nagy S A 2016: 

Phylogenetic evidence for a new species of Barbus in the Danube River basin – MOLECULAR 

PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 96: pp. 187-194. 

2. Mozsár A, Boros G, Sály P, Antal L, Nagy SA 2015: Relationship between Fulton’s condition factor 

and proximate body composition in three freshwater fish species – JOURNAL OF APPLIED 
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ICHTHYOLOGY-ZEITSCHRIFT FÜR ANGEWANDTE ICHTHYOLOGIE 31:(2) pp. 315-320. 

3. Antal László, Halasi-Kovács Béla, Nagy Sándor Alex 2013: Changes in fish assemblage in the Hun-

garian section of River Szamos/Someş after a massive cyanide and heavy metal pollution – 

NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY 9:(1) pp. 131-138. 

4. Nagy S A, Dévai Gy, Grigorszky I, Schnitchen Cs, Tóth A, Balogh E, Andrikovics S 2008: The 

measurement of dissolved oxygen today - tradition and topicality – ACTA ZOOLOGICA 

ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 54: pp. 13-21. 

5. Dévai Gy, Nagy S A, Wittner I, Aradi CS, Csabai Z, Tóth A 2001: Vízi- és vizes élőhelyek sajátos-

ságai és tipológiája. In: Bőhm A, Szabó M (szerk.) Vizes élőhelyek: A természeti és a társadalmi 

környezeti kapcsolata.: Tanulmányok Magyarország és az Európai Unió természetvédelméről, EU-

training for Nature Conservation Officials. Budapest: Környezetvédelmi Minisztérium (KÖM), pp. 

11-74. 

(részletesen: MTMT) 

 

Saját közlemények száma 150 (nemzetközi szakfolyóiratban 43, hazai szakfolyóiratban 51, könyv 

és könyvrészlet 7, konferencia közlemény 11, további tudományos mű 38). Idézetek száma 381, 

független idézetek száma 267. 

Vezető, ill. résztvevő kutató a következő jelentősebb pályázatokban az elmúlt 5 év évben: 

GINOP-2.2.1-15-2016-00029, alprojekt vezető, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0043 – 

ENVIKUT, alprojekt vezető, HURO/1101/142/1.3.2., 2013. – 2015., résztvevő. 

 

Témavezetői tevékenység: 

Szakdolgozat (BSc), diplomadolgozat (MSc) és osztatlan képzés 125 

TDK témavezetés 17 (országos első helyezés 2, második helyezés 1, harmadik helyezés 3, különdíj 

4) 

PhD képzés (fokozatot szerzett 13, abszolutóriumot szerzett 2, jelenleg is PhD hallgató 1) 

DETEP témavezetés 2. 

 

 

ee) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag 

MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága, Hidrobiológiai Munkabizottság elnöke 

Alapítója (2005) és vezetőségi tagja a Magyar Haltani Társaságnak 

Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) Limnológiai Szakosztályának vezetőségi tagja 

Nemzetközi Limnológiai Társaság (SIL) tagja 

Ramsari Egyezmény, Magyar Nemzeti Bizottságának tagja  

Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületének tagja 

Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács tagja 

 

Magyar Hidrológiai Társaság Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj 2017 

Pro Aqua emlékérem 2008 

Öveges József ösztöndíj 2006-2007 

A „Természettudományi Kar legnépszerűbb oktatója” (2005, 2009) 

Békésy György posztdoktori ösztöndíj, 2001-2003 

Jermy Gusztáv díj, 1975 

 

 

 

 

Név: Dr. Négyesi Gábor születési év: 1980 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége  
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okl. geográfus, DE, 2004 

jelenlegi munkahely  

 DE-TTK, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tsz: egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat  

PhD (földtudományok) 2010)  

az eddigi oktatói tevékenység  

 oktatott tárgyak: 

 

 Térkép és vetülettan I. gyakorlat (1+2) (környezettan, földrajz és földtudomány BSc) 

 Térkép és vetülettan II. gyakorlat (1+2) (földrajz BSc) 

 Általános természetföldrajz gyakorlat (1+2) (földrajz és földtudomány BSc) 

 Felszínelemzési módszerek (0+2) (földrajz és földtudomány BSc) 

 Adatgyűjtési technológiák (1+2) (geográfus MSc) 

 Természeti és antropogén veszélyek (0+2) (geográfus MSc) 

 

oktatásban töltött idő: 11 év  

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

ff) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

Négyesi Gábor – Lóki József – Buró Botond – Szabó Szilárd 2016. Effect of soil parameters on the 

threshold wind velocity and maximum eroded mass in a dry environment. Arabian Journal of Geosci-

ences 9, pp. 588-599. IF:1,22 

 

Pásztor László – Négyesi Gábor – Laborczi Annamária – Kovács Tamás – László Elemér – Bihari Zita 

2016. Integrated spatial assessment of wind erosion risk in Hungary. Natural Hazards and Earth System 

Sciences 16, pp. 2421-2432. IF: 2,27 

 

Négyesi Gábor - Lóki József - Buró Botond - Szabó József - Bakacsi Zsófia - Pásztor László 2015. The 

potential wind erosion map of an area covered by sandy and loamy soils – based on wind tunnel meas-

urements. Zeitschrift für Geomorphologie 59, pp. 59-77. IF: 0,73  

 

gg) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

hh) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

Hosszú ideig tanítunk a felsőoktatásban, igyekszünk lépést tartani az adott terület legújabb eredményei-

vel és azokat beépítjük az oktatásba, alkalmazzuk a legújabb technikai eszközöket. 

 

 

Név: Dr. Novák Tibor József születési év: 1973 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége,  

biológia-földrajz szakos középiskolai tanár, KLTE, 1996 

jelenlegi munkahely  
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DE TTK, Természettudományi és Technológiai Kar, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, egyetemi 

adjunktus (2007-től) 

tudományos fokozat  

PhD (földtudomány) 2005 

dr. habil (földtudomány) 2016 

az eddigi oktatói tevékenység  

oktatott tárgyak:  

BSc: tájvédelem, geoökológia, talajvédelem 

MSc: kultúrtájak, táj-és vegetációtörténet, földtudományi természetvédelem 

osztatlan képzések: Magyarország természeti földrajza, talajtan 

oktatásban töltött idő:  

19 év 

oktatás idegen nyelven külföldi intézményben: 

1 félév (2013/14 I. félév) német nyelven,heti 7 óra,  WRB talajosztályozás 

oktatás idegen nyelven hazai intézményben: 

1 félév (2015/16 I. félév) DE angol nyelven, heti 2 óra, WRB talajosztályozás 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

ii) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

Kaszubkiewicz, J.; Wilczewski, W.; Novák, T.J.; Woźniczka, P.; Faliński, K.; Belowski, J.; Ka-

wałko, D. 2017. Determination of soil grain size composition by measuring apparent weight of 

float submerged in suspension. International Agrophysics 31: 61-72. (doi: 10.1515/intag-2016-

0027) impact factor: 1.067 

Szepesi J., Harangi Sz., Ésik Z. , Novák J. T., Lukács R., Soós I. 2017. Volcanic Geoheritage 

and Geotourism Perspectives in Hungary: a Case of an UNESCO World Heritage Site, Tokaj 

Wine Region Historic Cultural Landscape, Hungary. Geoheritage, First Online: pp. 1-21. 

(doi:10.1007/s12371-016-0205-0) impact factor: 1.045 

 

Incze, J.; Novák, T.J. 2016. Identification of extent, topographic characteristics and land aban-

donment process of vineyard terraces in the Tokaj-Hegyalja wine region between 1784 and 

2010. Journal of Maps, Taylor & Francis. (doi:10.1080/17445647.2016.1195295) impact fac-

tor: 1.193 

 

Novák, T. J.; Tóth, Cs. A. 2016. Development of erosional microforms and soils on semi-

natural and anthropogenic influenced solonetzic grasslands. Geomorphology 254: 121-

129.(doi:10.1016/j.geomorph.2015.11.018), impact factor: 2.785  

 

Novák T. J. – Incze, J. –Spohn, M. - Glina, B. – Giani, L. (2014): Soil and vegetation transfor-

mation in abandoned vineyards of the Tokaj Nagy-Hill. Catena 123: 88-89. 

(doi:10.1016/j.catena.2014.07.017) 
 

jj) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 
 Magyar Földrajzi Társaság tagja 

 INQUA Magyar Nemzeti Bizottság tagja 

 Magyarhoni Földtani Társulat tagja 

 Magyar Talajtani Társaság tagja 

 

http://produkcja.ipan.lublin.pl/uploads/publishing/files/31-1-Kaszubkiewicz.pdf
http://produkcja.ipan.lublin.pl/uploads/publishing/files/31-1-Kaszubkiewicz.pdf
http://link.springer.com/article/10.1007/s12371-016-0205-0
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2016.1195295
http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.11.018
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816214002239
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 Landscape & Environment online folyóirat szerkesztő bizottságának tagja 

 Environmental & Socio-Economic Studies online folyóirat szerkesztő bizottságának tagja 

 számos hazai és külföldi folyóirat számára felkért külső bíráló 

A LifES és FACES Erasmus + nemzetközi projektek résztvevője 
 

 

 

Név: Dr. Pásztor István Zoltán születési év: 1983 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

történelem-földrajz szakos középiskolai tanár, DE, 2009; igazgatásszervező, DE, 2012; 

közigazgatási szakmenedzser, DE, 2014  

jelenlegi munkahely  

DE, TTK, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék – egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat  

PhD, 2013 (Társadalomföldrajzi vizsgálatok az észak-kelet magyarországi cigányság körében 

(Létszámváltozások, önkormányzatiság, kisebbségi választások) 

az eddigi oktatói tevékenység  

Földrajzi kutatási módszerek; A turizmus gazdasági és társadalmi hatásai; Európai uniós 

ismeretek; 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) szakterülethez kötődő publikációk: 

1. János Pénzes – István Zoltán Pásztor – Erzsébet Jász (2017): Gypsy population in 

Hungary - databases and their background. Migration and European Integration of 

Minorities. 366 p. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing (LAP), 2017. pp. 37-51.  

2. István Zoltán Pásztor – János Pénzes – Patrik Tátrai – Ágnes Pálóczi (2016): The number 

and spatial distribution of the Roma population in Hungary – in the light of different 

approaches FOLIA GEOGRAPHICA (ISSN: 1336-6157) 58: (2) pp. 5-21. 

3. Pásztor István Zoltán – Pénzes János (2016): A cigányság területi viszonyai és az etnikai 

csere folyamata Magyarországon. Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát 

válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában: Nemzetközi Földrajzi 

Konferencia. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2016. pp. 

181-188. 

4. János Pénzes – István Zoltán Pásztor – Patrik Tátrai (2015): Demographic processes in 

developmentally peripheral areas of Hungary Stanovnistvo (ISSN: 0038-982X) (eISSN: 

2217-3986) 53: (2) pp. 87-111. 

5. Pásztor István Zoltán – Pénzes János (2012): Foglalkoztatási krízis és jövedelmi 

periferizálódás Északkelet-Magyarországon a roma népességi arányok tükrében. Területi 

Statisztika (ISSN: 0018-7828) (eISSN: 2064-8251) 15: (4) pp. 353-371. 

 

kk) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

2009 óta tanítok a felsőoktatásban, igyekszem lépést tartani az adott terület legújabb 

eredményeivel és azokat beépíteni az oktatásba. Az oktatás során használom a legújabb 

technikai eszközöket, látványosabbá és érthetőbbé téve az adott tárgy foglalkozásait. 
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Név: Dr. Posta József 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles vegyész, KLTE, 1972. 

jelenlegi munkahely:  

DE, TTK, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék – egyetemi tanár 

tudományos fokozat  

MTA doktora (DSc) (kémia) 2000 

eddigi oktatói tevékenység  

Analitikai kémia, műszeres analitika, atomspektroszkópia, speciációs analitika, ásvány és talajanalitika,  

környezetanalitika, természetfilozófia 

oktatásban eltöltött idő: 45 év 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

 

ll) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

1. Szabo Gyorgy, Bessenyei Eva, Hajnal Andor, Csige Istvan, Szabo Gergely, Toth Csaba, Posta 

Jozsef, Mester Tamas: The Use of Sodium to Calibrate the Transport Modeling of Water 

Pollution in Sandy Formations Around an Uninsulated Sewage Disposal Site., WATER 

AIR AND SOIL POLLUTION 227: (2) 2016. 

2. Baranyai E, Simon E, Braun M, Tóthmérész B, Posta J, Fábián I: The effect of a fireworks 

event on the amount and elemental concentration of deposited dust collected in the city of 

Debrecen, Hungary, AIR QUALITY ATMOSPHERE AND HEALTH 8: (4) 2015. 

3. Nagy D, Falussy C, Posta J: Thermospectrometry - A new method to follow the thermal 

processes with spectrometric methods, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND 

CALORIMETRY 115: (1) 2014. 

4. Salma I, Posfai M, Kovacs K, Kuzmann E, Homonnay Z, Posta J: Properties and sources of 

individual particles and some chemical species in the aerosol of a metropolitan 

underground railway station, ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 43: (22-23) 2009. 

5. Posta J, Alimonti A, Petrucci F, Caroli S: On-line separation and preconcentration of 

chromium species in seawater, ANALYTICA CHIMICA ACTA 325: (3) 1996. 

 

mm) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

Tudományos 

közlemény- 

és idézőlista 

mycite adat-

tárban 

a 10 válogatott közlemény közé kiválasztható közleményeinek száma: 127 

  

összes tudományos és felsőoktatási közleményének száma: 142 

  

kiválasztható monográfiák és szakkönyvek: 0 
  

monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt: 3   
 

műszaki és/vagy művészeti alkotásainak száma: 0 
  

külföldön megjelent, figyelembe vehető tudományos közleményei: 53 

  

hazai kiadású, figyelembe vehető idegen nyelvű közleményei: 15 

  

összes tudományos közleményének és alkotásainak független idézettségi száma: 835 

  

 

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10008331&EditorID=10008331&jelleg=1,5,6,7&lang=0
https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10008331&EditorID=10008331&jelleg=1,5,6,7&lang=0
https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10008331&EditorID=10008331&jelleg=1,5,6,7&lang=0
https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10008331&EditorID=10008331&jelleg=1,5,6,7&lang=0
https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10008331&EditorID=10008331&jelleg=1,5,6,7&lang=0
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10008331&lang=0&cite_type=4


  
 

223  

 

 

 

 

 

Név: Dr. Pénzes János születési év: 1980 

felsőfokú végzettsége és szakképzettség 

geográfus (terület- és településfejlesztés szakirány), DE, 2004 

jelenlegi munkahely:  

DE, TTK, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési tsz.   - egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat  

PhD (földtudományok) 2010 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak:  

elmúlt években: 

Általános társadalmi környezet; Az általános gazdaságföldrajz alapjai; EU szakpolitikák; Európa II/a; Né-

pesség- és településföldrajz II., Regionális elemzési módszerek; Regionális és területi fejlesztés; Topográfia; 

Vallásföldrajz; Világ gazdaságföldrajza I/A (Afrika)  

a 2016-2017-es tanévben: 

Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben; A világ természeti és társadalomföldrajza II.; Az infra-

struktúra alapjai; Az informatika társadalomföldrajzi alkalmazása; Tér és társadalom; Területi statisztika 

 

Oktatásban töltött idő:  

2004-2007 nappali PhD-hallgató; 2007-2011 tanársegéd; 2011- egyetemi adjunktus 

 

Oktatás idegen nyelven:  

Social Geography of Hungary (című kurzus Dr. Molnár Ernővel közösen) 

 

Oktatás külföldi intézményben:  

ERASMUS, oktatói mobilitás – Joensuun Yliopisto (University of Joensuu), Finnország (2008. szeptember) 

TEMPUS-JEP, kurzustartás, tananyagfejlesztés – Bajkalszkij Goszudarsztvennüj Unyiverszityet Ekonomiki i 

Prava (Baikal State University), Irkutszk, Oroszország (2009. augusztus-szeptember) 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  
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nn) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 
szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 
PÉNZES J. 2016: A cigányság területi-települési viszonyai Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyékben. – In: Roma népesség Magyarország északkeleti határtérségében (szerk. Szilágyi F. - Pénzes J.), 

(ISBN 978-606-8156-74-3) Partium Kiadó, Nagyvárad. pp. 9-47. 

PÉNZES, J. 2016: Centre-Periphery Dichotomy and its Investigation by GIS Methods. LANDSCAPE AND 

ENVIRONMENT 10., 3-4. pp. 131-136. DOI: 10.21120/LE/10/3-4/5 

PÉNZES, J. - PÁSZTOR, I. Z. - TÁTRAI, P. 2015: Demographic processes of developmentally peripheral areas in 

Hungary. STANOVNIŠTVO, 53., 2. pp. 87-111. DOI: 10.2298/STNV1502087P 

PÉNZES J. 2014: Periférikus térségek lehatárolása – dilemmák és lehetőségek. – Didakt Kiadó, Debrecen. 139 

p. 

PÉNZES J. 2010: Területi jövedelmi folyamatok az Észak-alföldi régióban a rendszerváltás után. – Studia 

Geographica 26. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 171 p. 

 

oo) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 
  eddig 113 közlemény, ebből 39 tudományos folyóiratban jelent meg (32 idegen nyelven), illetve 2 önálló 

monográfia. WoS-ban, illetve Scopusban referált folyóiratban megjelent cikkek száma: 17. 

  308 független hivatkozás, ebből 37 WoS-ban, illetve Scopusban referált folyóiratban (Hirsch-index: 10); 

  részvétel több hazai és nemzetközi kutatásban, szakmai projektben 

 

pp) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 
 angol-földrajz szakfordító, DE, 2007 

 ArcGIS ArcView 8.x/9.x térinformatikai program felhasználói képesítés, 2005 

 ERASMUS, oktatói mobilitás – Joensuun Yliopisto (University of Joensuu), Finnország (2008. 

szeptember) 
 TEMPUS-JEP, kurzustartás, tananyagfejlesztés – Bajkalszkij Goszudarsztvennüj Unyiverszityet 

Ekonomiki i Prava (Baikal State University), Irkutszk, Oroszország (2009. augusztus-szeptember) 

 

 A KSH Területi Statisztika című folyóirata publikációs nívódíjának közönségdíja (2016) 

 A Magyar Regionális Tudományi Társaság Kiváló Ifjú Regionalista díja (2015) 

 Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj a konvergencia régiókban (2013-2014) 

 A DE TTK Kiváló Fiatal Oktatója kitüntetés (2012) 

 A Magyar Földrajzi Társaság Ifjúsági publikációs ösztöndíja (2011) 
 Debreceni Egyetem TTK emlékérem (2004) 

 

 

Név: Dr. Rózsa Péter születési év: 1956 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége  

okl. földrajz-biológia szakos tanár, KLTE, 1980; angol szakfordító, KLTE, 1988; műemlékvédelmi szakmérnök, 

BME, 1995 

jelenlegi munkahely 

DE, TTK, Ásvány- és Földtani Tanszék – tanszékvezető egyetemi docens 

tudományos fokozat  

PhD (földtudományok) 1996; habilitáció (2005) 

az eddigi oktatói tevékenység  

Több éves (esetenként több évtizedes) oktatói tapasztalat alap-, mester és doktori képzésben. 

- ásvány-kőzettan területen: Bevezetés a földtanba, Földtan alapjai, Ásvány-kőzettan I-II, 

Kőzetmikroszkópia, Vulkanológia c. tárgyak 
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- műemlékvédelem, földtani értékvédelem területen: Műemlékvédelem, Települési értékvédelem, 

Műemléki geológia c. tárgyak. 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

qq) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 
Rózsa P., 2004: Város és környezet. Bevezetés a települések környezettanába. Kossuth Egyetemi Kiadó, 

Debrecen. 201 p. 

 
Rózsa, P. – Z. Elekes – Gy. Szöőr – A. Simon – J. Simulák – I. Uzonyi – Á.Z. Kiss, 2003: Phenocrysts in 

obsidian glasses. J. Radioanal. Nucl. Chem. 256. 2. pp. 329–337. 

 
Rózsa, P. – Szöőr, Gy. – Elekes, Z. – Gratuze, B. – Uzonyi, I. – Kiss, Á.Z., 2006: Comparative geochemical 

studies of obsidian samples from various localities. Acta Geologica Hungarica. 49. 1. pp. 73–87. 

 
Rózsa, P. – Szakáll, S. – Balázs, É. – Bartha, A. (2009): Possibilities of determination of alteration degree of 

rocks by thermogravimetry. J. Therm. Anal. Cal. 96. 2. pp. 433–438. 

 
Kristály, F. – Kelemen, É. – Rózsa, P. – Nyilas, I. – Papp, I. (2012): Mineralogical investigations of Medieval 

brick samples from Békés County (SE Hungary). Archaeometry. 54. 2. pp. 250–266. 

 

rr) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

Több tucat szakdolgozat és diplomamunka, több PhD munka témavezetése. Az Országos 

Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK) helyezéseket elérő hallgatók témavezetése; OTDK 

zsűri elnöki feladatok ellátása. Részvétel szakmai konferenciákon és továbbképzéseken, szakmai 

rendezvények szervezőbizottságában való részvétel. OTKA kutatási projektben való részvétel és 

témavezetés. Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (2016). 
 

 

 

Név: Dr. Szabó Gergely születési év: 1975 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége  

okl. geográfus, KLTE, 1999; alkalmazott térinformatikai szakmérnök, BME, 2009 

jelenlegi munkahely  

DE, TTK, Földtudományi Intézet: egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat  

PhD (földtudományok) 2006 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak: 

Előadások: 

A Föld kozmikus kapcsolatai, Távérzékelés környezetvédelmi alkalmazásai, Távérzékelés, Térinformatikai 

szoftverek  

 

Gyakorlatok, szemináriumok: 

GIS alapjai, Planetológia, Távérzékelés, GIS I., Térinformatika és GIS, Raszter alapú térinformatikai rendszerek, 

Vektor alapú térinformatikai rendszerek, Hibrid térinformatikai modellek, Űrfelvételek alkalmazása a 

geográfiában, Térinformatika és GIS, Távérzékelés, Távérzékelés-II., Távérzékelés gyakorlati alkalmazásai, 
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Terepi Térinformatika, Geomatematika, Tájékozódás. 

Oktatásban töltött idő: 15 év (2002-2017). 

 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

ss) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 
Bertalan, L., Túri, Z., Szabó, G. (2016). UAS photogrammetry and object-based image analysis (GEOBIA): 

erosion monitoring at the Kazár badland, Hungary. ACTA GEOGRAPHICA DEBRECINA LANDSCAPE 

AND ENVIRONMENT 10:(3-4) pp. 169-178. 

Szabó, Sz., Enyedi, P., Horváth, M., Kovács Z., Burai P., Csoknyai T., Szabó G. (2016). Automated 

registration of potential locations for solar energy production with Light Detection And Ranging (LiDAR) 

and small format photogrammetry. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 112:(5) pp. 3820-3829. 

Szabó G., Mecser N., Karika A. (2015). Szabad hozzáférésű felszínmodellek összehasonlító vizsgálata hazai 

mintaterületen. GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 2015:(5-6) pp. 4-8. 

Szabó, G., Singh, S. K., Szabó, Sz. (2015). Slope angle and aspect as influencing factors on the accuracy of 

the SRTM and the ASTER GDEM databases. PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH 83-84: pp. 137-

145. 

Varga, K., Szabó, Sz., Szabó, G., Dévai, Gy., Tóthmérész, B. (2015). Improved land cover mapping using 

aerial photographs and satellite images. OPEN GEOSCIENCES 7:(1) pp. 15-26. 

 

tt) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

A kutatási eredményeket folyamatosan beépítem a tananyagba, 15 éves oktatói gyakorlat, OTDK 

témavezetések (6), DETEP tutori tevékenység, több tucat szakdolgozat és diplomamunka vezetése, PhD 

témavezetés (5), szakmai előadások konferenciákon és meghívott előadóként. 

 

 

Név: Dr. Szegedi Sándor születési év: 1970 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

okl. történelem-földrajz szakos középiskolai tanár  

Kossuth Lajos Tudományegyetem 1994 

okl. Angol-magyar (Földrajz) Szakfordító  

Kossuth Lajos Tudományegyetem 1998 

 

jelenlegi munkahely  

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar 

tanszékvezető egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

-PhD. Földtudományok 2000 

-dr. habil Földtudományok 2009 

az eddigi oktatói tevékenység  

oktatásban töltött idő: 23 év 

oktatott tárgyak (előadások): 

Magyarország éghajlata, Légkörtan, Éghajlattan, Környezeti klimatológia, Bioklimatológia, Történeti 
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klimatológia 1 Meteorológia-klimatológia 1-2, A Föld éghajlata 

oktatott tárgyak (gyakorlatok): 

Talajtan, Meteorológiai műszerek, Éghajlattan, Meteorológiai terepi mérések, Történeti klimatológia 2. 

Idegen nyelvű: 

Research Seminar on Issues of Soil Pollution, 1996, University of Roskilde 

 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

-Sándor Szegedi, Tamás Tóth, István Lázár 

Role of urban morphology in development of the thermal exess in the city of Debrecen, Hungary 

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 13:(11) pp. 2805-

2808. (2014) 

-Szegedi S, Lázár I, Tóth T 

Relationships between macrosynoptic weather types and development of the thermal excess in subur-

ban areas in Debrecen, Hungary 

INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING 5:(2) pp. 167-

172. (2014) 

-Szegedi Sándor, Tóth Tamás, Lázár István, László Elemér 

A városklíma jellegzetességei és hatásai 

In: Kalmár Ferenc (szerk.) 

Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával. 403 p.  

Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014. pp. 51-82. 

-Szegedi Sándor, Tóth Tamás, Kapocska László, Gyarmati Renáta 

EXAMINATIONS ON THE METEOROLOGICAL FACTORS OF URBAN HEAT ISLAND 

DEVELOPMENT IN SMALL AND MEDIUM-SIZED TOWNS IN HUNGARY  

CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 8:(2) pp. 209-

214. (2013) 

-Unger J, Sümeghy Z, Szegedi S, Kiss A, Géczi R 

Comparison and generalisation of spatial patterns of the urban heat island based on normalized values 

PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH PART B-HYDROLOGY OCEANS AND ATMOS-

PHERE 35: pp. 107-114. (2010) 

Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával. 403 p.  

Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014. pp. 51-82 

 

b) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

2002-2005 közt az MTA Bólyai János kutatói ösztöndíjának támogatásával a Debrecen 

környéki kis és középvárosok városi hőszigeteinek vizsgálatával foglalkoztam. 

 

 

Név: Dr. Teperics Károly születési év: 1963 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

Történelem-földrajz szakos középiskolai tanár, KLTE 1987. 

jelenlegi munkahely  

DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék – egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat  

PhD,  2002 
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eddigi oktatói tevékenység  

Hagyományos ötéves földrajztanár/geográfus képzés (1991-2007): Földrajz tanítása, Földrajz szakmódszertan, Konzultáció, 

Népesség- és településföldrajz, Európai Unió szakpolitikái, Humán erőforrások fejlesztése, Foglalkoztatás és szociálpolitika. 

Földrajz BSc képzés (2007 után): Humán erőforrások fejlesztése, Foglalkoztatás és szociálpolitika. 

Földrajz tanár MSc: Földrajztanítás módszertana, Tér-természet-társadalom. 
Természettudományi és Technológiai Kar BSc hallgatói: Európai Uniós alapismeretek  

PhD kurzusok a Földtudományi Doktori Iskolában: Társadalomföldrajzi kutatás módszertana, Humánerőforrások és területfej-

lesztés, Társadalomföldrajzi adatgyűjtés. 

PhD kurzus a Humán Tudományok Doktori Iskolában: Tér-társadalom-oktatás. 
Művelődésszervező, Szociális menedzserképzésben a DE Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési karán: 

Regionális földrajz, Az emberi erőforrások fejlesztés elmélete és gyakorlata, Lokális társadalomismeret, Területfejlesztés 

alapjai, Demográfia.  

Andragógia MSc. képzés a DE Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési karán: Demográfia 

Paris, Sorbonne IV – DE TTK, „D.E.S.S. Amenagement, Urbanisme et Developpement des Territoires, Dans L’Union 

Europeenne – Területi tervezés, urbanisztika és területfejlesztés az Európai Unióban” – posztgraduális képzésben: Szóbeli és 

írásbeli kifejezésmód, Közlekedésföldrajz, A közlekedés szerepe a területfejlesztésben, Közlekedés és területfejlesztés az 

Európai Unióban,  Kutatásmódszertan. 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

uu) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 
Teperics Károly, Szilágyiné Czimre Klára, Márton Sándor: A tanulóvárosok és régiók területi megje-

lenése és társadalmi-gazdasági mutatókkal való kapcsolata Magyarországon.- EDUCA-
TIO 25:(2) pp. 245-259. (2016) 

Kozma Tamás, Benke Magdolna, Erdei Gábor, Teperics Károly, Tőzsér Zoltán: A LeaRn kutatás 
In: Kozma Tamás, Benke Magdolna, Erdei Gábor, Teperics Károly, Tőzsér Zoltán, Engler Ágnes, Bocsi 
Veronika, Dusa Ágnes, Kardós Katalin, Németh Nóra Veronika, Györgyi Zoltán, Juhász Erika, Márkus Edina 
Szabó Barbara, Herczegh Judt, Kenyeres Attila Zoltán, Kovács Klára, Szabó Józsed, Szűcs Tímea, Forray R 
Katalin, Cserti Csapó Tibor, Heltai Borbála, Híves Tamás, Szilágyiné Czimre Klára, Márton Sándor 

Tanuló régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig. Debrecen: University of Debrecen, 
CHERD, 2015. pp. 13-38. (Régió és oktatás; 11.)  (ISBN:978-963-318-472-1) 

Erdei Gábor, Tarsoly Andor, Teperics Károly: Demográfiai, térbeli és szerkezeti szempontok szerepe 

a szakképzés fejlesztésében egy fejlesztési koncepció alapján.- SZAKKÉPZÉSI SZEM-
LE XXX:(1) pp. 31-56. (2014) 

Teperics Károly: Az emberi erőforrások és az oktatás szerepe az átalakuló világgazdaságban.- In: 

Süli-Zakar I (szerk.) A terület- és településfejlesztés alapjai II.. 511 p. Budapest; Pécs: Dialóg Cam-
pus Kiadó, 2010. pp. 409-435. (ISBN:978-963-995-030-6) 

Teperics Károly: A humánerőforrások szerepe a területfejlesztésben.- In: Süli-Zakar István (szerk.) 

A terület- és településfejlesztés alapjai. 471 p. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2003. pp. 
393-410. (Dialóg Campus tankönyvek;Studia geographica) (ISBN:963-9310-70-0) 

 

vv) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

 

Név: Dr. Tóth Csaba Albert születési év: 1971 

felsőfokú végzettsége és szakképzettség,  

okl. biológia-földrajz szakos tanár, KLTE, 1995 

jelenlegi munkahely  

DE, TTK, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék – egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat  

PhD (földtudományok) 2004 

az eddigi oktatói tevékenység  

Általános természetföldrajz I., II., III. (előadás+gyakorlat); Alkalmazott geomorfológia (előadás+gyakorlat); An t-

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&lang=HU&di_ID=31
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789633184721
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789639950306
http://www.isbnsearch.org/isbn/9639310700
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ropogén geomorfológia (előadás+gyakorlat); Élet- és talajföldrajz (előadás); Földrajzi helymeghatározás (gyakor-

lat); Negyedidőszak kutatás (előadás+gyakorlat); Terepi térinformatika (gyakorlat); Térképtan és távérzékelés 

(előadás+gyakorlat); GIS alapjai (előadás); Raszteres és vektoros szoftvergyakorlat (gyakorlat)   

 

Oktatásban töltött idő: 18 év 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

ww) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 
Novák T. J., Tóth  Cs. A. (2016): Development of erosional microforms and soils on semi-natural and anthropo-

genic influenced solonetzic grasslands. Geomorphology 254: 121-129.  

 

Bertalan L., Tóth  Cs. A., Szabó G., Nagy G., František K., Szabó Sz. (2016): Confirmation of a theory: reconst-

ruction of an alluvial plain development in a flume experiment. Erdkunde 70(3): 271-285. 

 

Tóth Cs. A., Joó K., Barczi A. (2015): Lyukas Mound: One of the many prehistoric tumuli in the Great Plain.  

In: Lóczy D (ed.) Landscapes and Landforms of Hungary (World Geomorphological Landscapes).   

Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V., 2015. pp. 255-262. (ISBN:978-3-319-08996-6) 

 

Tóth Cs. A., Pethe M., Hatházi Á. (2014): The application of earth science-based analyses on a twin-kurgan in 

Northern Hungary. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 9(1):11-20.  

 

Szabó J, Vass R, Tóth Cs. A. (2012): Examination of fluvial development on study areas of Upper-Tisza region. 

Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 7(4): 241-253.  

 

xx) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 
Közel két évtizede tanítok a felsőoktatásban, igyekszek lépést tartani a természetföldrajz és a geoinformatika 

legújabb eredményeivel és azokat beépítem az oktatásba.  

Több szakdolgozó és diplomamunkázó témavezetését végzem nappali és levelező tagozaton. Több DETEP 

tehetséggondozó programban résztvevő, valamint Országos Tudományos Diákköri hallgatók szakmai munkáját 

irányítom. 

Bolyai János kutatási ösztöndíj elnyerése (2005-2008). 

Több hazai és nemzetközi tudományos pályázatban való közreműködés társkutatóként (pl. PHARE CBC, HURO, 

GINOP, OTKA). 

 

 

Név: Dr. Tóth Tamás születési év: 1982 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

okleveles geográfus, DE, 2005 

jelenlegi munkahely  

DE, TTK, Meteorológiai Tanszék. - egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat  

PhD (földtudomány) 2013, A megújuló energiaforrások társadalmi háttérvizsgálata a Hernád-völgy 

településein, különös tekintettel a dendromassza-alapú közösség hőenergia-termelésre 

eddigi oktatói tevékenység  

Légköri erőforrások – elmélet; Légköri erőforrások – gyakorlat; Meteorológia és klimatológia II. – gyakorlat; 

Meteorológiai terepi mérések – gyakorlat; Agrometeorológia – gyakorlat; Agroklimatológia – elmélet; 

Agroklimatológia – gyakorlat; Légkörtan – elmélet; Légkörtan – gyakorlat, Megújuló energiaforrások – 

elmélet, Világ természetföldrajza – elmélet 

http://www.isbnsearch.org/isbn/9783319089966
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az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

yy) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 
szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való 

érdemi hozzájárulásnak tekint. 
 

A Bai, E Durkó, K Tar, J B Tóth, I Lázár, L Kapocska, A Kircsi, B Bartók, R Vass, J Pénzes, T Tóth (2016): 

Social and economic possibilities for the energy utilization of fitomass in the valley of the river Hernád RENEWABLE 

ENERGY 85:(January 2016) pp. 777-789.  

 
J B Tóth, J Fekete, T Tóth, S Szegedi, I Lázár (2016): Measuring the Energy Potential of Biomass for Firing Purposes by 

Statistical and Geographical Methods in the Case of a Hungarian Settlement. STUDIA UNIVERSITATIS BABES-

BOLYAI GEOGRAPHIA LXI:(1) pp. 5-26.  
 

K Tar, A B Kircs, B Bartók, S Szegedi, I Lázár, A Vass, A Bai, T Tóth (2015): Estimation of solar and wind energy poten-

tial in the Hernád valley IDŐJÁRÁS / QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SER-

VICE 119:(4) pp. 537-555. 
 

Lázár I, Csákberényi-Nagy G, Túri Z, Kapocska L, Tóth T, Tóth J B (2014): Analysis of factors affecting wind-energy 

potential in low built-up urban environments In: Gavril Pandi, Florin Moldovan (szerk.) Aerul si apa componente ale medu-

lui: Air and water components the environment. Casa Cartii de Stiinta. pp. 369-376. 
 

Tóth Tamás (2013): A megújuló energiaforrások társadalmi háttérvizsgálata a Hernád-völgy településein, különös tekintet-

tel a dendromassza-alapú közösség hőenergia-termelésre. PhD értekezés Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori 

Iskola, Debrecen, 163 p. 
 

zz) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

2009 - geográfus szakfordító oklevél (német) – Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ  

NKFIH, K 116595 projektben való részvétel 

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 projektben való részvétel 

TÁMOP 4.1.1.C-2012-/1/KONV-2012-0012 projektben való részvétel 

OTKA K 75794 projektben való részvétel   

 

 

 

Név: Dr. Túri Zoltán Krisztián  születési év: 1980 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége  

okl. geográfus (terület- és településfejlesztő szakirány), DE, 2005 

jelenlegi munkahely  

DE TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tsz. 

egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat  

PhD (földtudományok) 2015 

Az értekezés címe: A tájszerkezet geoinformatikai módszereinek elemzése alföldi mintaterületeken 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatásban töltött idő: 9 év 

Oktatott tárgyak: Általános természetföldrajz III., Geoinformatikai terepgyakorlat, Geomorfológia, 

Hibrid térinformatikai modellek, Környezeti informatika, Terepi térinformatika, Térképészet és 

távérzékelés II. 
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az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

aaa) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

Szabó, S., Túri, Z., Márton, S.: Factors biasing the correlation structure of patch level landscape 

metrics. Ecol. Indic 36 1-10., 2014. IF: 3,44 (2014) 

Varga, O.G., Szabó, S., Túri, Z.: Efficiency assessments of GEOBIA in land cover analysis, NE 

Hungary. Bull. Environ. Sci. Res 3 (4), 1-9., 2014. 

Túri, Z., Szabó, S.: The role of resolution on landscape metrics based analysis. Acta Geogr. Si-

lesiana 4 47-52., 2008. 

Túri, Z.: A tájszerkezet-kutatás geoinformatikai módszereinek elemzése alföldi mintaterületeken. 

Studia Geographica 29. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 168., 2015. ISBN 978-963-318-

513-1, ISSN 0209-4835 

Túri, Z.: A tájmintázat vizsgálata a Tiszazugban. Tájökol. Lapok 9 (1), 43-51., 2011. 

Szakértői közreműködés hazai (OTKA, NKFP, TÁMOP) és nemzetközi (HURO) pályázatokban. 

bbb) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

Több tucat szakdolgozat- és diplomamunka-témavezetés a földrajz és a földtudományi alap-, 

valamint a geográfus mesterképzésben. Tutori tevékenység a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó 

Programjában (DETEP). Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK) 

helyezéseket és különdíjat elérő hallgatók társ- vagy egyéni témavezetője. Részvétel 

konferenciákon és szakmai továbbképzéseken. 

 

 

 

 

Név: Dr. Vasvári Mária születési év: 1984 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége 

 okl. geográfus, DE, 2008 

jelenlegi munkahely  

 DE, TTK, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék: egyetemi tanársegéd 

tudományos fokozat  

PhD (természettudományok területén, földtudományokban) 2016 

az eddigi oktatói tevékenység  

oktatott tárgyak 

Utazás- és rendezvényszervezés 

A turizmus jogi és pénzügyi alapismeretei 

Idegenforgalmi földrajz I.  

Idegenforgalmi földrajz II.  

Idegenforgalmi földrajz III.  

Vendéglátói alapismeretek  

A turizmus alapjai 

Turisztikai szoftverek  

Turisztikai kutatásmódszertan 

oktatásban töltött idő 
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2009-ben kezdtem meg PhD hallgatóként az oktatást, melyet 2015 óta főállásban végzek 

külföldi intézményben 

Erasmus+ oktatói mobilitás keretében többször tartottam előadásokat Kolozsváron a Babeş-Bolyai 

Tudományegyetemen 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

ccc) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

• Mária Vasvári – Katalin Erdős Martonné (2015): Difficulties of the Tourism Development in 

the Middle Tisza (Tisa) Region, Hungary * Dificultățile dezvoltării turismului în regiunea Tisei 

Mijlocii, Ungaria. In: Studia UBB Geographia LX. 1. pp: 145-156. EBSCO és más adatbázisok 

által referált cikk. 

  

• Bujdosó Zoltán, Dávid Lóránt, Tőzsér Anett, Kovács Gyöngyi, Major-Kathi Veronika, Gulmira 

Uakhitova, Katona Péter, Vasvári Mária (2015): Basis of Heritagization and Cultural Tourism 

Development PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 188: pp. 307-315. (2015). 

SCOPUS által referált cikk.   

 

• Mária Vasvári - Judit Boda - Lóránt Dávid - Zoltán Bujdosó (2015): Water-Based Tourism As 

Reflected In Visitors To Hungary’s Lakes; Geojournal Of Tourism And Geosites 15:(1) pp. 91-103. 

SCOPUS által referált cikk.     

                                                                                                                               

• M., Vasvári – J., Boda  –  L., Dávid – Z., Bujdosó (2014): Lakes as Destinations of Tourism: a 

Case Study of Balaton and Lake Tisza, Hungary. In: PENSEE 76:(4) pp. 83-95. Impakt faktoros 

cikk.      

                                                         

• M., Vasvári – K., Martonné Erdős – R., Molnár (2013): Developments Related to Tourism and 

Their Effects in Debrecen Following the Turn of the Millennium (Northern Great Plain Region, 

Hungary) Success Or Failure? In: International Scientific Journal Turizam 17:(2), pp. 71-83. 

CIRET által referált cikk.     

 

ddd) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

Igyekszek lépést tartani a turizmust érintő legújabb eredményekkel és azokat beépítem az 

oktatásba, alkalmazom a legújabb kutatási módszereket és technikai eszközöket. 
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II.6. Nyilatkozatok  

 Az intézmény rektora által aláírt névsor az AT, AR és AE oktatókról (név, születési idő, FIR 

azonosító szám), mely tanúsítja, hogy minden felsorolt oktató a vonatkozó jogszabályi előírás18 

szerinti („kizárólagossági”) nyilatkozatot adott a FOI-nek. Ha az oktató nem szerepel a rektor által 

aláírt listán, akkreditációs szempontból nem vehető figyelembe! 

 Létesítés alatt álló intézmény vagy más okból történő „átlépés” esetében az átlépő szándék-

nyilatkozó19 oktató csak akkor vehető figyelembe akkreditációs szempontból, ha csatolják a 

korábbi/addigi intézménye rektorának nyilatkozatát, mely szerint a rektornak tudomása van arról, 

hogy az adott oktató ennek az intézménynek tett akkreditációs nyilatkozatát visszavonja/visszavonta.  

 Az intézményvezető szándéknyilatkozata arról, hogy biztosítja a fenti táblázatokban 

megnevezett oktatók foglalkoztatását a jelzett módon az intézményben az indítandó képzés egy teljes 

ciklusára, illetve gondoskodik a személyi feltételek bemutatott szakmai megfelelőségének 

fenntartásáról. 

 Az intézménnyel (köz)alkalmazotti jogviszonyban / munkaviszonyban) nem állók (pl. egyes 

AE, valamint a V oktatók) nyilatkozata arról, hogy vállalják a nevük alatt feltüntetett tantárgyak 

oktatását és az oktatási követelmények teljesítését. 

* * * 

 

                                                             
18 NFtv. 26. § (3) Az oktató – függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói feladatot – az 

intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsőoktatási intézmény támogatásának meg-

állapításánál egy felsőoktatási intézményben vehető figyelembe. Az oktató, írásban adott nyilatkozata határozza 

meg, hogy melyik az a felsőoktatási intézmény, amelyiknél figyelembe lehet őt venni.  
 

19 Átlépő szándéknyilatkozó az, aki egy adott FOI-ban A oktató, ugyanakkor más FOI által benyújtott szakindítási 

kérelemben úgy szerepel, mint aki ebben a másik intézményben szándékozik majd A oktató lenni. Ez esetben ehhez 

a beadványhoz kérjük csatolni a korábbi/addigi intézménye rektorának nyilatkozatát arról, hogy az illető oktató 

szándékáról tudomása van, az oktató neki adott nyilatkozata visszavonása megtörténik/megtörtént. 
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III. A SZAKTERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK 
 
A képzés tárgyi feltételei, a rendelkezésre álló infrastruktúra bemutatása:  

 Tantermek, előadótermek, laboratóriumok és eszközellátottságuk, műhelyek, gyakorlóhelyek: 

A Földtudományi Intézet 2012-ben az egyetem téri campuson belül más épületekbe költözött. Ezzel a 

földrajzi tanszékek esetében ugrásszerűen megnőtt a rendelkezésre álló oktatói és az oktatási tér, a 

tantermek száma. Időközben ezek felszereltsége is javult, minden tanteremben, szemináriumi helyiségben 

van projektor, internetes elérhetőség. Az oktatás természetföldrajzi hátterének fejlődése ehhez képest 

elmaradt, a folyóvizes terepasztalnak, a szélcsatornának és legfőképp a talajtani laboratóriumnak a 

minősége nem tartott lépést a szakterület fejlődésével. Ez elsősorban a talajtani és vízminőség kémiai 

vizsgálatok műszeres hátterére vonatkozik, ahol a szükséges elem-meghatározásokat, atomabszorpciós és 

lángfotométeres méréseket az oktatás szintjén még meg tudjuk oldani a meglévő eszközeinkkel, de 

igényes tudományos publikációkhoz már inkább a TTK Kémiai Intézetének, ill. az MTA ATOMKI 

Hetelendi Ede Környezetanalítikai laboratóriumának segítségét kell igénybe vennünk.         

 

 Számítástechnikai, oktatástechnikai ellátottság: 

 

 

 

 Könyvtári ellátottság; a papíralapú, illetve elektronikusan elérhető fontosabb szakmai folyóiratok és 

a szak szempontjából fontos szakkönyvek könyvtári, ill. internetes elérhetősége, a könyvtár ezen 

adatait tartalmazó honlap címe 

 

 

 

 A hallgatói tanulmányok eredményes elvégzését segítő további szolgáltatások, juttatások, a 

biztosított taneszközök (tankönyv, jegyzet ellátás stb.), mindezek az idegen nyelven folyó 

képzésben az adott idegen nyelvű anyaggal! 

 

 

 

 Az oktatás egyéb, szükségesnek ítélt feltételei (ha vannak) 

TEREPGYAKORLAT !!! 

 

 

 

IV. A KÉPZÉSI LÉTSZÁM ÉS KAPACITÁS 
 
A tervezett hallgatói létszám és annak indoklása 

 

 

 

Az intézmény képzési kapacitása az érintett képzési területen, ill. szakon (OH adatok) 
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