
 

Budapesti Műszaki és  

Gazdaságtudományi Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Közgazdaságtan Tanszék 

Közgazdasági elemző 

mesterszak 

Kötelező tantárgy 

TANTÁRGY ADATLAP 
és tantárgykövetelmények 

Gazdaságföldrajz 

Economic Geography 

2. Tantárgy 

kódja 

Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév 

 BMEGT30MN27 őszi 2+0+0f 3 magyar 1/1 

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: 

Dr. Türei Sándor egyetemi adjunktus 

Közgazdaságtan Tanszék 

4. A tantárgy előadója: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 
Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár KGT, KTI 

   

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 

Nemzetközi gazdasági és politikai ismeretek, Világgazdaságtan, Nemzetközi 

gazdaságtan, regionális gazdaságtan 

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:  

Nincs 

 

7. A tantárgy célkitűzése: 
 

A tantárgy legfőbb képzési célja a gazdasági folyamatok területi szerveződésének bemutatása, 

továbbá olyan területi szemlélet kialakítása, amely révén a leendő gazdasági szakemberek képessé 

válnak a gazdasági folyamatok területi szerveződésének értelmezésére és a területi stratégiák 

kidolgozására. 



 

8. A tantárgy részletes tematikája: 

Hét Tananyag 

1. hét IX. 9. A 21. század világgazdasági és világpolitikai rendszerének térbeli 

szerveződése 

2. hét IX. 16. Gazdaságföldrajz – „Új gazdaságföldrajz”. A tér és a hely, a lokalizáció 

fogalmának átértékelődése 

3. hét IX. 30. A fordista és a posztfordista termelési rendszer és ennek területi 

szerveződése 

4. hét X. 7. A transznacionális vállalatok térbeli szerveződése 

5. hét X. 14. A nemzetközi tőkeáramlások térbeli folyamatai 

6. hét X. 21. A 21. század többpólusú világa – nagyhatalmak és feltörekvő piacok  

7. hét X. 28. Kína – a világ második legnagyobb nemzetgazdasága 

8. hét XI. 4. Brazília – Latin-Amerikai vezető állama 

9. hét XI. 18. Oroszország – az orosz nagyhatalmi törekvések 

10. hét XI. 25. A formálódó eurázsiai erőtér  

       Zárthelyi dolgozat – az elméleti tananyag 90 perces írásbeli számonkérése  

11. hét XII. 2. A közép- és kelet-európai régió a 21. század világában 

           A szemináriumi dolgozat leadási határideje 

12. hét XII. 9. Magyarország – Az atlanti erőtér és a formálódó eurázsiai erőtér határán            

13. hét XII. 16. Hallgatói prezentációk – A szemináriumi dolgozat bemutatása 

 

9. A tantárgy oktatásának módja: előadás  

 

10. Követelmények: 

A szorgalmi időszakban:  
   Zárthelyi dolgozat - a félév elméleti anyagának számonkérése, 90 perc időtartamú zárthelyi 

dolgozat formájában – november 25. 

 I. Szemináriumi dolgozat – min. 20 oldalas szemináriumi dolgozat készítése egy 

tetszőlegesen kiválasztott gazdasági folyamata területi szerveződésének bemutatása 

témakörében – a I. szemináriumi dolgozat leadási határideje – december 2.  

 A szemináriumi dolgozat max. 10 perc időtartamú bemutatása, PPT verziójú bemutató 

formájában – hallgató előadások – december 16. 

A vizsgajegy megállapításának módja: 
50%-ban a zárthelyi dolgozat, 

30%-ban a I. szemináriumi dolgozat, 

20%-ban a II. szemináriumi dolgozat és 

Ha bármelyik részjegy elégtelen, akkor az összesített félévi érdemjegy is elégtelen. 
 



 

11. Pótlási lehetőségek 

      Betegség esetén (orvosi igazolás) a pótlási időpontok kijelölésre kerülnek. 

 

12. Konzultációs lehetőségek 

A félév során előzetesen egyeztetett időpontban az előadó konzultációs lehetőséget biztosít. 

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

Kötelező irodalom papíralapú jegyzéke: 

Bernek Á. (2007) A világgazdaság térbeli szerveződése – a globális világ "új gazdaságföldrajza". In: Blahó 

A. (szerk): Világgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 223-249. 

Bernek Á. (2010) A 21. századi „Kínai Birodalom”. Kína külföldi működőtőke-befektetéseinek térbeli 

szerveződése. Geopolitika a 21. században, I. évf. 2. szám, pp. 47-65. 

http://geopolitika.zskf.hu/uploaded/geo/K/Geopoltika%20-2szam-magyar-végleges-2011dec14.pdf 

Bernek Á. (2013) Az atlanti erőtérből az eurázsiai erőtérbe. Magyarország a 21. század többpólusú 

világában. Geopolitika a 21. században, III. évf. 4. szám, pp. 11-34. 

http://geopolitika.zskf.hu/uploaded/geo/Geopol%204.pdf 

Krugman, P. (2003) Földrajz és kereskedelem. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

Dicken, P. (2003) Global Shift. Reshaping the Global Economic Map in the 21
st
 Century. (fourth edition) 

Sage Publications, London. – pp.7-121. – pp. 198.- 273.- pp. 437-470.  

Internetes források: 

Minden előadás PDF fájlban a tanszék honlapján, a tárgy neve és kódja alatt az Oktatás/MSc menüpontban  

érhető el, amely a félév folyamán folyamatosan frissül: www.kgt.bme.hu 

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka: (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi 

munkaidő felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra 

fordítandó/elvárható idők) 

kontakt óra 28 óra 

félévközi készülés órákra 0 óra 

felkészülés zárthelyire 28 óra 

házi feladat elkészítése  44 óra 

kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0 óra 

vizsgafelkészülés 0 óra 

összesen 100 óra 

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 

Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár KGT, KTI 

   
 

http://geopolitika.zskf.hu/uploaded/geo/K/Geopoltika%20-2szam-magyar-végleges-2011dec14.pdf
http://geopolitika.zskf.hu/uploaded/geo/Geopol%204.pdf
http://www.kgt.bme.hu/

