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ELŐSZÓ, BEVEZETŐ

A geopolitika-geostratégia tárgy anyagát több tankönyv/szakkönyv is feldolgozza. Ezt a nappali 
tagozatra, levelező tagozatra, valamint távoktatásra is írott anyagot elsősorban dr. Hubai József: 
Az uniós csatlakozás hatása Magyarország természeti erőforrás-gazdálkodására c. könyve és 
egyéb publikációi alapján készítettük. Együttes felhasználásuk elősegíti azt, hogy az egyetemi/
főiskolai hallgató otthon vagy bárhol a számítógép mellett, egyéni módon felkészülhessen.

E könyv nagyj ából követi a felsőfokú oktatásban mester szakon akkreditált tantervi anyagot.
•	 Milyen	feladatok	találhatók	e	tankönyvben?

A könyv minden anyagrészéhez kapcsolódik feladat, amelyek megoldásával a hallgató 
ellenőrizheti felkészültségét. Minden feladat összetett, többféle részfeladatból áll. Egy-
egy témakört vizsgál, a geopolitika-geostratégia kérdéskört több oldalról megközelít-
ve. Ezek az ellenőrző feladatok többnyire nem egyszerű, „egy kérdés - egy válasz” tí-
pusúak. A megoldások nemcsak az elméleti ismeretek ellenőrzését ölelik fel, hanem a 
főiskolaiegyetemi hallgatót az ismeretek alkalmazására is motiválják.

•	 Mire	alkalmas	a	távoktatási	célra	is	készült	tankönyv?
A felsőoktatási tematikában szereplő témákhoz kapcsolódnak az egyes fejezetekben 
megírt anyagok. A témaköröket részösszefoglalások és számonkérésre alkalmas felada-
tok zárják. Az egyes feladatsorok jól segítik a rendszeres felkészülést, tanulást. A felada-
tok megoldása az interneten kóddal megtalálható.

•	 Hogyan	hasznosítható	a	megszerzett	tudás?	Hol	van	a	kapcsolat	a	megszerzett	ismeret	és	
a	gyakorlati	élet	között?
A könyv használata közben nemcsak a feladatok gondolkodtatnak meg, hanem rájövünk 
arra is, hogy gyakorlatias tudományról van szó. A politika, a gazdaság ugyanis nem egy 
ponton zajlik, hanem a térben. Ha ismerjük a „gazdasági tér” tulajdonságait, törvény-
szerűségeit, sikeresebbek lehetünk az erőforrásaink hasznosításában az üzleti életben is.

Az írott anyag első 7 nagyobb egységében 25 ún. törzsanyag olvasható. Mindegyik segíti az 
önálló tanulást és az ismeretszerzés ütemezését. A tananyag részei logikusan épülnek egymásra, 
vezetik a hallgatót az egyszerűbb összefüggésektől a bonyolultabbig. Minden törzsanyag után 
találhatók az önellenőrzést szolgáló „feladatok”. A helyes megoldások az interneten - kód segít-
ségével - önellenőrzésre, kinek-kinek a teljesítménye mérésére is alkalmasak.

Az írott anyag második részében további 3 törzsanyag formájában aktuális geopolitikai, 
geostratégiai és geoökonómiai esetekkel találkozunk a világtérképen. Ezekhez is kapcsolódnak 
kulcsszavak és ellenőrző feladatok.

A XXIV. témakörtől kezdve az olvasó nem talál feladatokat a törzsanyagok után, csak ellenőr-
ző kérdéseket. Ez nem valamiféle hiány, hanem metodikai okai vannak.

Egyrészt: ezek nagyon aktuális kérdések, gyorsan változnak, ezért nem látszott célszerűnek 
feladatokat kapcsolni hozzájuk.

Másrészt: a jelen kötet egy része - remélhetőleg - később elektronikusan is elérhető lesz, bi-
zonyos feltételekkel, bizonyos körben. Ott a vizsgára bocsátás feltételei között fog szerepelni a 
feladatok helyes megoldása.

Harmadrészt: ez a könyv egyfajta bevezetésként is kíván szolgálni az önálló véleményalko-
tás, tájékozódás világába. Ehhez a könyv végén szereplő aktuális kérdések kiváló alapot adnak. 
Mire ide jutnak, Önök már megismerték, milyen feladatok kapcsolódnak egy-egy törzsanyaghoz. 
Most még nehezebbé válik a dolguk: a feladatokat is Önöknek kell kidolgozniuk.

A távoktatás szolgáltatásainak eredményes igénybevételét és jó egyéni tanulást kívánunk!

A	szerző


