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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: ÁKINTV20 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Politikai földrajz 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Political geography 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 2 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének 

mértéke: 100% gyakorlat, 0% elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): ÁNTK 

BA szintű szabadon választható tárgy  

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Államtudományi 

és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Buskó 

Tibor László, PhD, adjunktus 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 

8.1.1. nappali munkarend: 28 (0 EA + 28 GY) 

8.1.2. levelező munkarend: 8 (0 EA + 8 GY) 

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2 (0 EA + 2 GY) 

8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, 

jellemzők: -  

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A tantárgy a politikai kultúra 

térségenként változó sajátosságaiba kíván betekintést nyújtani nemzetközi és hazai 

példákon keresztül. A hatalom térbeliségének néhány kiemelt problémája (pl. az 

állam, a szuprasznacionális és szubnacionális szintek átalakuló szerepe a jelenkorban, 

a területi identitás, a nemzet, a választási földrajz területi vonatkozásai) adják a 

tantárgy szakmai tartalmának súlypontjait. Emellett elemezzük a politikai kultúra 

területi különbségeit, illetve a politikai kultúra területi különbségei és az 

általános/gazdasági fejlettség közötti főbb összefüggéseket is. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The course 

introduces the students into the characteristics of ‘the political’ differing one area to 

another via international and Hungarian examples. After introducing the definition and 

a brief history of political geography, the main issues of the spatiality of the political 

power are introduced with special attention paid to the state, the state border, the 

changing role of the supranational and subnational levels in the contemporary world, 

the spatial identity, the nation as well as the spatial aspects of the electoral geography. 

The differences of the political culture are also exposed, together with the connections 

between the spatial differences of the political culture and the general/economic 

development.  

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: Ismeri a közigazgatási rendszer államszervezeti és politikai földrajzi 

kontextusát, annak történeti alakulását, a magyar közigazgatás-történet meghatározó 

korszakát és irányzatait, valamint jelenkori működését és főbb tendenciáit. A közszféra 



településszinten - településfejlesztés, településüzemeltetés - és területi szinten 

betöltött szerepére vonatkozó tudással rendelkezik. 

Képességei: Képes a közigazgatás-szervezéssel járó komplex (a területiségtől sem 

függetleníthető) feladatokat végezni.  

Attitűdje: Hitelesen képviseli a közigazgatási működéssel járó (annak területi 

aspektusától sem függetleníthető), a köz érdekeit szem előtt tartó szellemiséget. 

Autonómiája és felelőssége: A megfelelő irányítás mellett képes átfogó és komplex 

(a területi szemlélettől sem függetleníthető) feladatok önálló végzésére. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: He/she is familiar with the Hungarian administrative system. He/she 

understands its political geographical context, operation and its organizational 

principles. He/she knows the role of the public sector at settlement level - settlement 

development and operation - and at territorial level. 

Capabilities: He/she is capable of performing complex tasks related to administrative 

management (which not divorced from the spatiality). 

Attitude: His/her personal attitude is characterized by genuinely representing the 

spirit of public administration (not divorced from its spatial aspects), being in the public 

interest. 

Autonomy and responsibility: He/she is capable of carrying out comprehensive and 

complex tasks (not divorced from a spatial-based approach) on his/her own initiative. 

11. Előtanulmányi követelmények: -  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, 

curriculum (magyarul, angolul - English): 

12.1. A politikai földrajz fogalma (The concept of the political geography) 

12.2. A politikai földrajz intézményesülésének főbb állomásai (The most important stages 

of the institualization of the political geography)   

12.3. A politikai földrajz hagyományos megközelítése: az állam és határai (The traditional 

approach for the political geography: the State and the State border) 

12.4. A politikai földrajz hagyományos megközelítése: az állam és területe (The 

traditional approach for the political geography: the State and the territory of the 

State) 

12.5. A politikai földrajzi folyamatok egyik legfontosabb „kötőanyaga”: a területi identitás  

(One of the most important ‘bounding agent’ of the processes attached to the political 

geography: the spatial identity) 

12.6. A főbb nacionalizmuselméletek politikai földrajzi vonatkozásai (The most important 

nationalism theories and the political geography) 

12.7. Nemzetállamok vs. soknemzetiségű országok Földünkön (Nation states vs. multi-

ethnic states in the World)  

12.8. A globalizáció politikai földrajza (Political geography of the globalisation) 

12.9. A szupranacionális gazdasági integrációk politikai földrajza (Political geography of 

the supranational economic integration) 

12.10. Regionalizáció vs. regionalizmus: „top-down” és „bottom-up” régiók Földünkön 

(Regionalisation vs. regionalisms: ‘top-down’ and ‘bottom-up’ regions in the World) 

12.11. Hatalomgyakorlás és hatalommal szembeni ellenállás lokális szinten (Exercise of 

power and resistance against the power at local level) 

12.12. A választási földrajz főbb elméleti problémái (Main theoretical problems of the 



electoral geography) 

12.13. Választási rendszerek Földünkön (Electoral systems in the World) 

12.14. Kitekintés Magyarország politikai földrajzára (An outlook for the Hungarian political 

geography)  

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: őszi félév 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások 

mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

A hallgatóknak a foglalkozások legalább 75%-án jelen kell lenniük. A hiányzási limitet 

meghaladó hallgatóknak számolniuk kell az aláírás megtagadásának lehetőségével. A 

távolmaradás pótlása, ha az nem lépi túl az 50%-ot – az oktatóval való előzetes 

egyeztetés alapján – valamelyik témához kapcsolódó házi dolgozat megírásával 

lehetséges. 50%-ot túllépő hiányzás esetén a távolmaradás csak egyéni tanrend 

esetében pótolható. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: 

Két zárthelyi dolgozat megírása a szorgalmi időszak folyamán, Az első dolgozat anyaga 

az 1-7. órák, a második dolgozat anyaga a 8-14. témák anyagát öleli fel (az 8. előadás 

elején, valamint a szorgalmi időszak utolsó hetében). A zárthelyi dolgozatok 

értékelése: 0 - 50% elégtelen; 51 - 60% elégséges; 61 - 70 % közepes; 71 - 85% jó; 

86 - 100% jeles. A zárthelyi dolgozatok megírásával megajánlott jegy szerezhető - 

ezért a hiányzó/elégtelenre megírt dolgozatok nem pótolhatók (hiszen 

megírásuk/teljesítésük nem feltétele az aláírásnak), az ezeket elmulasztó/elégtelenre 

író hallgatóknak vizsgázniuk kell. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Az aláírás megszerzésének feltétele a 39. pontban meghatározott arányú részvétel a 

foglalkozáson. 

16.2. Az értékelés: 

A kurzus kollokviummal zárul, amely kiváltható a két zárthelyi dolgozat legalább 

elégséges szintű megírásával. Jegy akkor ajánlható meg, ha a hallgató MINDKÉT 

zárthelyi dolgozatot legalább elégséges szinten írta meg. Ekkor a megajánlott jegy a 

két zárthelyi dolgozat értékelésének számtani átlaga, A számtani átlag kiszámolása 

utáni esetleges kétes jegy (2,5; 3,5; 4,5) esetén a két dolgozat pontszámait össze kell 

adni, és együttesen értékelni őket az alábbiak szerint: 51 - 60% elégséges; 61 - 70 

% közepes; 71 - 85% jó; 86 - 100% jeles. Megajánlott jegy hiányában a hallgatónak 

az ötfokozatú szóbeli kollokvium szabályai szerint kell vizsgáznia: ilyenkor két tételt 

fog húzni, az elsőt az első zárthelyi dolgozat, a másodikat pedig a második zárthelyi 

dolgozat anyagából. Egyik vagy másik dolgozat eredménye a kollokvium értékelésébe 

nem számítható be, tehát a hallgató mindenképpen két tételt húz (illetve csak a szóbeli 

kollokvium során mutatott teljesítménye képezi az értékelés alapját), akkor is, ha 

egyik vagy másik zárthelyi dolgozata különben értékelhető lenne. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:  

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges 

kollokvium (K). 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

1. Békesi László: A politika földrajza. Aula, Budapest 2004. ISBN: 9639478938 

2. Bernek Ágnes szerk.: A globális világ politikai földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó, 



Budapest, 2002. ISBN: 9631944247 

17.2. Ajánlott irodalom: 

1. Benkő Péter: Magyarország politikai régiói. Deák Kiadó, Budapest, 2011. ISBN: 

9789638879721 

2. Buskó Tibor László: Az államhatárok átjárhatóságáról – politikai földrajzi vázlat. 

Acta Humana Emberi Jogi Közlemények 2014/4. 21-39. ISSN: 0866-6628  

3. Hubai László: Választási földrajz. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018. ISBN: 

9786155764967  

 

Budapest, 2020.04.09. 

 

Dr. Buskó Tibor László, PhD, 

adjunktus sk. 

 


