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1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tantárgy célja a világgazdaság 

jelenségeinek és folyamatinak bemutatása (a neolitikus forradalomtól napjainkig. 
2. A tantárgy tartalma:  A történeti földrajz c. stúdium bevezetője a világgazdasági elméletekkel és 

modellekkel foglalkozik, majd felvázolja a gazdasági élet fejlődését az ősembertől napjainkig. 
Foglalkozik a gazdálkodás kezdeteivel, a neolitikus forradalommal (Kr. e. 10000-4000), a 
potamikus kultúrákkal, az első városok és államok gazdálkodásával (Kr. e. 4000-1000), az óvilági 
birodalmak gazdasági életével (Kr. e. 1000 – Kr. u. 650), az Újvilág ősi kultúrközpontjaival (Kr. e. 
1000 – Kr. u. 1600), a feudális kor gazdasági fejlődésével, a 5. századi regionális piacokkal, a 
sztyeppei népek gazdasági tevékenységével, a merkantil világ kialakulásával (1450-1640), a 
kereskedelmi kapitalizmus időszakával (1640-1780), az ipari kapitalizmus, a modern 
világgazdaság kialakulásával (1780-1880), a kolonizációval, a világgazdaság fejlődésének további 
korszakaival, a gyarmati rendszer felbomlásával, az integrációkkal, a világgazdaság 
térszerkezetével, a globalizációval stb. 
A Kárpát-medence természeti képe a honfoglalás és az államalapítás korában. Az emberi 
tevékenységi formák fejlődése és térbeli rendszerei. A Kárpát-medence népei, interetnikus 
kapcsolatai és az etnikai térszerkezet változásai (895-1945). A Kárpát-medence 
településhálózatának kialakulása és fejlődése. A Kárpát-medence földrajzi munkamegosztása, a 
régiók és az interregionális kapcsolatok kialakulása és fejlődése. A társadalom integrált környezet-
átalakító munkája és a modern infrastruktúra-rendszer kiépítése. Hazánk közigazgatás-történeti 
földrajza. 

3. Évközi ellenőrzés módja:  Feladatmegoldások (pl. tematikus térképek, grafikonok, rajzok és 
rendszerező táblázatok) és topográfiai gyakorlatok.  

4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:  
5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom jegyzéke:  

Frisnyák S.: Magyarország történeti földrajza. Budapest, 1990. 
Cameron: A világgazdaság történeti földrajza. Budapest, 1998. 
Frisnyák S.: Az Alföld történeti földrajza. Nyíregyháza, 2000. 

6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: - 
 


