Tantárgyprogram
Tantárgy neve és kódja:
Kreditérték: 3
Közigazgatási földrajz, AGIKF0ASLD
Tagozat: levelező
Tanév: 2015/2016.
Félév: 2014/2015.
3.
tanév
Szakok, melyeken a tárgyat oktatják: Közigazgatásszervező BA
Tantárgyfelelős
Oktatók: Horoszné dr. Gulyás Margit
Horoszné dr. Gulyás
oktató:
Margit
Előtanulmányi feltételek:
Féléves
Előadás: 12 ó/h Gyakorlat: 0 ó/h Lab. gyak.: 0
Konzultáció: 0
óraszámok:
Számonkérés módja: évközi jegy
A tananyag
Oktatási cél: A hallgató ismerje meg a magyar területi igazgatás történeti alakulásának
menetét, főbb állomásait, helyzetét, intézmény rendszerét. Ismerje meg a jelenlegi
Európai Uniós területi közigazgatás szerkezetét, valamint a dekoncentrált szervek és a
járásrendszer illetékességi területeit és szerkezetét. Földrajzilag és gazdaságilag
rendelkezzen alapismeretekkel és tudja térben elhelyezni, azonosítani a globális
nagyhatalmak regionális szerkezetének főbb elemeit.
Tematika:
Témakör
Óraszám
Konzultációk:
1.
A közigazgatás földrajzának tárgya, a magyarországi területi igazgatás
alapelemei, történeti és fogalmi áttekintése. Magyarország történeti igazgatási
földrajza. Magyarország közigazgatásának földrajza 1990 óta. A
kormányhivatalok, a 2013. évi járási reform területi beosztása. A kistérségi
igazgatás története: járás – kistérség – járás.
2.
A megyei jogú városok, kistérségi és járási központok szerepe és vonzáskörzete.
A dekoncentrált igazgatási, igazságszolgáltatási szervek és illetékességi területük.
Járásbíróság, adóhivatal (NAV), ügyészség, ellenőrző, rendészeti és felügyeleti
dekoncentrált szervezetek területi beosztása és működtetése. Az európai országok
közigazgatásának földrajza.
3.
Az Európai Unió tagállamai és régiói. A NUTS és a LAU rendszerek beosztása
és statisztikai jelentősége a területfejlesztésben. Az EU-n kívüli országok területi
igazgatási rendszere: USA, Oroszország,
Kína, India, Brazília, Mexikó. A magyar külképviseletek földrajzi eloszlása.
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Irodalom
Kötelező:

Ajánlott:

Enyedi Gy – Horváth Gy. (szerk.) (2002): Táj, település, régió. MTA
Társadalomkutató Központ, Kossuth Kiadó, Budapest, 511 p.
Karátson D. (szerk.) (2002): Magyarország földje. Kitekintéssel a Kárpátmedencére. Magyar Könyvklub, Budapest, 555 p.
Perczel Gy. (szerk.) (1996): Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza.
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 653 p.
előadások digitális anyagai
Tózsa István – Bihary Gábor: A közigazgatás földrajza NKE.
Közigazgatástudományi Kar, online jegyzet (www.etourandgeo.com),
Budapest, 2014.
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Tantárgyi követelmények
Foglakozásokon való
részvétel
Félévközi
ellenőrzések:

A konzultációkon való részvétel kötelező!

A félév aláírásának
feltételei:

az órákon való folyamatos és aktív részvétel,
valamennyi gyakorlat teljesítése és elfogadása (min. elégséges),
- a zárthelyi dolgozatok eredményes (min. elégséges) megoldása.
A kapott érdemjegy a következők átlaga:
gyakorlati jegy (feladat) és zárthelyi dolgozat
Mindegyik részjegynek legalább elégségesnek kell lennie.
- hiányzás esetén a gyakorlatokat pótolni kell a gyakorlatvezetővel
egyeztetett időpontban. Igazolt hiányzás esetén térítésmentesen,
igazolatlan hiányzáskor különeljárási díj ellenében lehet pótolni a
gyakorlatokat.
- zárthelyi dolgozatot egy-egy alkalommal lehet pótolni.

Érdemjegy
kialakításának módja:
Hiányzások, pótlások
feltételei:

Vizsga módja:
Megajánlott jegy
feltételei:
Pótlási lehetőség a
vizsgaidőszakban:

Valamennyi gyakorlatot el kell készíteni, amit a gyakorlatot követő
héten kell leadni.
Zárthelyi dolgozat (1 db) időpontja: megbeszélés szerint a
vizsgaidőszak első két hetében.
A zárthelyi kérdések az addigi elméleti anyagot tartalmazzák.
-

Az aláírást és vizsgát 2 alkalommal lehet pótolni.

