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( D )    IV.  1.  Tantárgyleírások 
 
Tantárgy neve:  Általános társadalom- és gazdaságföldrajz 
Mely szakokon oktatják: földrajz-, földrajz-x, geográfus szak  
Tantárgyfelelős neve: 
dr. Antal Zoltán 

Tantárgyfelelős beosztása: 
rf. egyetemi docens 

 
Tantárgy besorolása: szigorlattal záródó főkollégium 
Tantárgy heti óraszáma:                                     tanóra elmélet 
Tantárgy heti óraszáma:                                     tanóra tantermi gyakorlat 
Tantárgy heti óraszáma:  –                                   tanóra laboratóriumi gyakorlat 
Előirt küls ő szakmai gyakorlat: 2 hét 
Tantárgy összóraszáma:                                                 tanóra 
Tantárgy félévigénye: négy                                             félév (1-4. szemeszter) 
Számonkérés módja: kollokvium (a 4. félév végén összevont szigorlat) 
Tantárgyhoz rendelt kreditek száma:  –                          kredit  – 
 

Tantárgy elsajátításához feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: 
 A középiskolai földrajzi tananyag ismerete.  
 
Tantárgy célja, célkitűzései: 
 A tantárgy – valójában négy tantárgyból álló sorozat – része a középiskolai tanárképzésnek, illetve a 
szakgeográfus képzésnek. Célja a társadalmak és a világgazdaság fejlődéséről és területi elhelyezkedéséről szóló 
alapismeretek biztosítása. Röviden a társadalom- és gazdaságföldrajzi világkép kialakítása. Az ismeretanyag 
előkészít a felsőbb évfolyamokon a Magyarország gazdaságföldrajza, a regionális gazdaságföldrajz, illetve a 
terület- és településfejlesztési szakképzés anyagának befogadására. Az előadások és a kapcsolódó gyakorlatok 
fontos célkitűzése, hogy a változó világ követésére, az iskolai munkában ebből adódó szakmai feldolgozásra – 
köztük számítógépes feladatok végzésére – készséget alakítson ki. 
 

A tantárgy évközi ellenőrzés módjai: 
              A gyakorlatokon önálló kiselőadások és zárthelyi dolgozatok formájában történik. 

 
A tantárgy tartalma:  
 A tantárgy négy, tartalmában önálló félévben kerül előadásra, amelyek összefüggnek, egymást kiegészí-
tik: – népesség- és településföldrajz, – a mezőgazdaság földrajza, – ipar- és közlekedésföldrajz, – társa-
dalomföldrajzi szintézis. 
 Az egyes kérdéskörök tartalmi leírását lásd saját anyagukban! 

Kötelező és ajánlott jegyzetek, irodalom jegyzék: 
 A tantárgyhoz részben egyetemi jegyzet (J3-1260), nagyrészt évről-évre változó kötelező és ajánlott 
irodalomjegyzék kerül kiadásra (erről lásd az egyes kérdéskörök saját anyagait!). 
 
A tantárgy tárgyi szükségletei: 
– tanterem, nyomtatott anyagok, oktatástechnikai eszközök 

 
A tantárgy fejlesztési politikája: 
 A tantárgy fejlesztéséhez főleg idegennyelvű, igen nagy, új eredményeket tartalmazó szakirodalom áll 
rendelkezésre, amiből követni lehet a világviszonylatban végbemenő tudományos fejlődést és szakirányokat. A 
tantárgy előadói is rendszeresen publikálnak hazai és külföldi folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben. 
 
Személyi feltételek (létszám, felkészültség): 
 A személyi feltételek a tárgy oktatásához létszámban és tudományos minősítés alapján biztosítottak 
(lásd az egyes kérdéskörök – résztantárgyak – saját anyagait!). 


