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( D )    IV.  1.  Tantárgyleírások 
 
Tantárgy neve:  Telephelyelméletek  

 
Mely szakokon oktatják: földrajz-, földrajz-x, geográfus szak 
Tantárgyfelelős neve: 
dr. Bartke István  

Tantárgyfelelős beosztása: 
tudományos tanácsadó  

 
 
Tantárgy besorolása: főkollégium 
Tantárgy heti óraszáma:  2                                 tanóra elmélet 
Tantárgy heti óraszáma:  1                                 tanóra tantermi gyakorlat 
Tantárgy heti óraszáma:  –                                 tanóra laboratóriumi gyakorlat 
Előirt küls ő szakmai gyakorlat: – 
Tantárgy összóraszáma: 42                                           tanóra 
Tantárgy félévigénye:  egy                                             félév (a 3. szemeszter) 
Számonkérés módja: kollokvium 
Tantárgyhoz rendelt kreditek száma:  –                          kredit  – 
 
  

Tantárgy elsajátításához feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: 
 A gimnáziumi érettségi anyagán túl kiterjed a matematikai statisztikai módszerek és a lineáris algebra 
egyszerűbb (általánosabb) ismereti köreire.  
 
 
Tantárgy célja, célkitűzései: 
 A tantárgy oktatásának általános célja a földrajztanár-jelöltek és a geográfus szakos hallgatók szakmai 
ismeretanyagának szélesítése, kiegészítése mikro- és makroregionális gazdaságtani ismeretekkel. Specifikus cél a 
gazdasági földrajzi jelenségek hátterében meghúzódó gazdasági törvényszerűségek megismertetése, amely által a 
hallgatók oknyomozásra alkalmas ismeretanyag birtokába jutnak. 
 
 
A tantárgy évközi ellenőrzés módjai: 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése számítási feladatok megoldásával, esetenként az előadáson 
ismertetett modellek ismételt levezetésével történik. Ezeket a hallgatók végzik el a gyakorlatvezető 
irányításával. 

 
 
A tantárgy tartalma:  
 A tantárgy tartalmazza, mint mikroökonómiai ismeretkört a telephelyválasztás klasszikus és újabb 
modelljeinek áttekintését, a klasszikus teóriák korszerű továbbgondolását, részben a nemzetközi szakirodalom 
alapján (ezen belül bevezetésként a gazdaság térbeniségének, a telephely funkciójának elemzését, a weberi 
költségminimalizálási telephelyelméletet, a thüneni járadékelméletet, a piac telepítőtényezőkénti funkcionálását, 
a központi helyek elméletét, a sorrend és nagyság törvényének elemzését, valamint a nyersanyagok és az erőfor-
rások helyettesítésének modellezését. Makroökonómiai közelítésként áttekinti a telephelyválasztás főbb ténye-
zőit, azok mobilitását napjainkban, a területi munkamegosztás és a területi struktúra elméletét, valamint vizs-
gálati módszereit, a térségi kapcsolatok modellezését, a gazdasági tartalmú körzetek elméletét, a területi haték-
onyság fogalmát és számítási módszereit, végül a közgazdasági elméletek térszemléletét. 
 
Kötelező és ajánlott jegyzetek, irodalom jegyzék: 
– Bartke István–Illés Iván: Telephelyelméletek (1997) ELTE Eötvös Kiadó, p. 138. Egyetemi jegyzet. 
– Rechnitzer János (szerk.): Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához (1994) p. 252. MTA RKK 

Győr–Pécs. 
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 ( D )    IV.  1.  Tantárgyleírások 
         FOLYTATÁS 
Tantárgy neve: Telephelyelméletek  
 
 
 
A tantárgy tárgyi szükségletei: 
–  nagyobb terem előadás céljára, kisebb termek a gyakorlat számára, vetítőgép (fólia vetítéséhez), írószerek 
(kréta, filctoll) 

 
 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei: 
 A tantárgyi vonatkozású tudományos eredmények a hazai és külföldi szakmai sajtó figyelésével tárha-
tók fel. 
 
 
A tantárgy fejlesztési politikája: 
 A tantárgy fejlesztése a saját és más kutatási eredmények feldolgozásával, illetve az irodalmi források    
( jegyzet stb.) időszakos megújításával történik.  
 
 
Személyi feltételek (létszám, felkészültség): 
 A tantárgy oktatásához, az előadások tartásához és a gyakorlatok vezetéséhez olyan személy szükséges, 
aki a tárgykörben szerzett tudományos fokozattal vagy címmel (PhD, kandidátus, az MTA doktora) rendelkez-
zék.  


