
Angol nyelvű, földrajzi tanulmányi verseny 
Hungarian Geographical Contest 

 

Versenyfelhívás 
 
A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete (PTE FI), a Magyar 
Földrajzi Társaság (MFT), a Modern Geográfus Alapítvány (MGA) a 2013/2014. tanévre 
meghirdeti az Angol nyelvű, földrajzi tanulmányi versenyt (Hungarian Geographical Contest). A 
rendezvény feletti szakmai felügyeletet a fenti szervezetek látják el; ők delegálnak tagokat a 
zsűribe is. 
 
A verseny célja: 
Ösztönözni a földrajz iránti érdeklődést, támogatni azon tanulókat, akik a társadalom- és/vagy 
természetföldrajz területén kiemelkedő ismeretekkel rendelkeznek. A verseny további célkitűzése 
az International Geographic Union (továbbiakban IGU) által – 2012-től évente – megrendezésre 
kerülő nemzetközi földrajzi olimpián (iGeo) résztvevő magyar csapat tagjainak kiválasztása. 
 
A verseny résztvevői: 
Nevezhetnek mindazon középfokú oktatási intézményben tanulók, akik 16-19 évesek és 2014. 
június 30-áig nem töltik be a 19. életévüket. 
 
A verseny tartalma: 
Az általános és középiskolákban feldolgozásra került tananyaghoz, továbbá az aktuális, a 
földrajzhoz kapcsolódó események/összefüggések ismeretéhez kapcsolódik, mind a természet-, 
mind a társadalomföldrajz területéről. A verseny tematikájában leginkább a komplex földrajzi 
ismeretek és képességek alkalmazására épít. A versenyfeladatok 2013/2014-ben elsősorban az 
alábbi, kiemelt témakörökhöz kapcsolódnak, amelyek részben a nemzetközi megmérettetéshez is 
illeszkednek: 
 

1. Éghajlat és klímaváltozás 
2. Természeti veszélyforrások 
3. Természeti erőforrások és hasznosításuk 
4. Környezetvédelem és fenntartható 
fejlődés 
5. Földhasználat, tájhasznosítás 
6. Agrárföldrajz, élelmezési problémák 
7. Népesség, népességváltozás 
8. Gazdaságföldrajz, globalizáció 

9. Területfejlesztés és területi 
egyenlőtlenségek 
10. Urbanisztika, várostervezés, -
rehabilitáció, -rekonstrukció 
11. Turizmus 
12. Kulturális földrajz/regionális identitás 
13. Fejlődő világ 
14. Újonnan iparosodó országok (NIC, 
BRICS)

 
 
 
A verseny alapirodalma: 
A forgalomban levő – nemzeti és angol nyelvű – középiskolai földrajzi tankönyvek, valamint a 
verseny honlapján megadott elektronikus hozzáférésű információs bázisok. Átfogó szakmai és 
nyelvi ismereteket ad közre: Hagett, P.: Geography. A Global Synthesis. 2001. 
 
Nevezési határidő: 2013. november 10. 
Nevezni elektronikus úton a http://hungeocontest.org oldalon a jelentkezési lap kitöltésével 
lehet. A jelentkezéshez mellékelni szükséges a nevezési díj befizetéséről szóló igazolást is. A 
hiányosan kitöltött vagy későn érkező nevezéseket nem áll módunkban elfogadni. A résztvevőket 
2013. november 15-éig elektronikusan értesítjük a jelentkezés regisztrációjáról. 



Nevezési díj: 3000 Ft (10 EUR)/fő, amelyet a következő bankszámlára kérünk befizetni: 
Modern Geográfus Alapítvány, számlaszám: 50800111-11105570 Szigetvári Takarékszövetkezet, 
Pécs. Az átutalásnál a közlemények rovatba kérjük feltüntetni: HunGeoCon földrajzi verseny. 
Amennyiben intézményi átutalás történik, úgy a közlemények rovatban a jelentkező(k) nevének 
feltüntetése is szükséges. 
 
A verseny és a szakmai kommunikáció nyelve az angol. 
 
A verseny menete: 
 
1. forduló: Írásbeli forduló, helyszíne: PTE TTK FI, Pécs. Ideje: 2013. december 14. 
(szerezhető maximális pontszám: 70 pont) 
Ebben a fordulóban természet- és társadalomföldrajzhoz kapcsolódó feladatlapot kell megoldani, 
amely az iGeo verseny szerkezetére és feladattípusaira épül. Az írásbeli megmérettetésen 
mindazon tanulók részt vesznek, akik a nevezési határidőig jelentkezésüket elküldik. A felmerülő 
utazási, szállás és étkezési költség a versenyzőt terheli. 
 
2. forduló: Döntő, helyszíne PTE TTK FI, Pécs. Ideje: 2014. március 7. 
A döntőben az első forduló legjobb tíz magyarországi és maximum tíz külföldi helyezettje vesz 
részt1. A döntő feladatai jelentős részben az iGeo versenytematikáját követik. A döntő során 
gyakorlati és szóbeli feladatokat kell a diákoknak megoldaniuk. A döntőbe jutott tanulókat 2014. 
január 31-éig értesítjük eredményükről. A döntő résztvevőinek szállásáról és étkezéséről a 
verseny szervezői gondoskodnak. 
 
A versenyeredmények közzététele: 
2013. március 7-én, Pécsett a döntő napján, valamint Interneten a http://hungeocontest.org 
honlapon. 
 
A verseny díjazása: 
Az első négy magyarországi helyezett képviselheti hazánkat az iGeo 2014-es krakkói 
(http://www.igeo2014.pl) rendezvényén. A döntőben a legjobb tíz eredményt elért tanuló és 
felkészítő tanára tárgyjutalomban részesül. 
 
A versennyel kapcsolatos további információ: 
Gyüre Judit, dr. Trócsányi András 
 
E-mail: geocomp@gamma.ttk.pte.hu 
http://hungeocontest.org 
 
  

                                                 
1 Magyarországi: a magyarországi közoktatási rendszerben résztvevő tanuló, tekintet nélkül az állampolgárságra, 
anyanyelvre, nemzetiségre. Külföldi: a nem magyarországi középfokú oktatási rendszerben tanuló diák. 

http://www.igeo2014.pl/
mailto:geocomp@gamma.ttk.pte.hu


Hungarian Geographical Contest 
 
 

Call for application 
 
The University of Pécs, Faculty of Sciences, Institute of Geography (PTE TTK FI), the 
Hungarian Geographic Association, the Foundation for Modern Geography invite you to 
participate in our geography contest in the 2013/2014 academic year. The professional control of 
the event is provided by the above mentioned organisations, which also delegate the members of 
the jury.  
 
The aim of the contest: 
To stimulate active interest in geographical and environmental studies among students, to 
support those students who have particular knowledge in the field of human or physical 
geography. A further goal is to select the representatives of the Hungarian national team for the 
International Geographical Olympiad (iGeo2014) organized by the International Geographic 
Union. 
 
Participants of the contest: 
The contest is open for those students who are in secondary education, their ages must be 
between 16 and 19 years old (inclusive) on 30 June, 2014.  
 
About the contest: 
The contest is built upon the geography curriculum in secondary education; moreover it is 
concerned about those actual events which are linked to geography both in the fields of human 
and physical geography. Students should be able to apply complex geographical skills. The test 
will cover the following fields, which mainly refer to the iGeo2014 topics: 
 
1. Climate & climate change  
2. Hazards & hazard management  
3. Resources & resource management  
4. Environmental geography & sustainable 
development  
5. Landforms, landscapes & land use  
6. Agricultural geography & food problems  
7. Population & population change  
8. Economic geography & globalisation  

9. Development geography & spatial 
inequality  
10. Urban geography, urban renewal & 
urban planning  
11. Tourism & tourism management  
12. Cultural geography & regional identities 
13. Developing countries 
14. Newly industrialized countries (NIC, 
BRICS) 

 
Recommended resources for preparation: 
The domestic and international secondary school geographical books in use, and the 
recommended electronic database on the website of the contest. A comprehensive professional 
and language (terminus technicus) knowledge are given by Hagett, P.: Geography. A Global 
Synthesis. 2001. 
 
Application deadline: 10 November, 2013. 
Application is possible only electronically via http://hungeocontest.org by filling the application 
form. It is necessary to attach the confirmation of the payment of the application fee. The 
organisers cannot accept applications with missing information or late arrival. The applicants will 
be informed about the successful registration by 15 November, 2013.  
Application fee: 10 EUR/3,000 HUF/person. We kindly ask you to transfer the application fee 
to the following address: Modern Geográfus Alapítvány, Bank account: 50800111-11105570 



Szigetvári Takarékszövetkezet, Pécs. (IBAN HU52 50800111-11105570-00000000  
SWIFT: TAKBHUHB). Please indicate the student(s) name in the announcement.  
 
The language of the communication and the contest is English. 
 
Structure of the contest: 
 
1st round: Written test. Venue: PTE TTK FI, H-7624 Pécs, 6 Ifjúság street. Date: 14 December, 
2013.  
In this section students have to complete a written test (maximum available score is 70 points) 
which is based on the topics both in human and physical geography of the iGeo structure. Every 
student whose application is accepted can participate in the first round. All costs (travel, 
accommodation, meals) are to be covered by the applicants.  
 
2nd round: Oral presentations. Venue: PTE TTK FI, H-7624 Pécs, 6 Ifjúság street. Date: 7 
March, 2014. 
The best ten Hungarian and ten foreign2 students can participate in this round. The shortlisted 
students will be informed by 31 January, 2013. In this section students i) have to present a 
random selected topic from the abovementioned with the help of Internet; ii) and have to analyse 
and speak about geographical issues based on given charts/graphs/figures. Moreover, iii) they 
also have to solve an applied geographical task (mapping, analysing) on the spot.  
Costs of accommodation and catering during the final are covered by the organisers. 
 
The publication of the results: 7 March, 2013 on the day of the second round and via 
http://hungeocontest.org. 
 
Reward of the contest:  
The first four Hungarian students represent Hungary in the forthcoming IGeo2014 in Krakow, 
Poland (http://www.igeo2014.pl/). The first ten students and their teachers will be rewarded.  
 
Contact: 
geocomp@gamma.ttk.pte.hu 
http://hungeocontest.org/ 
 

                                                 
2 Hungarian students: those students who are attending secondary education in Hungary. Foreign students: who are 
attending secondary education in other countries. 

http://www.igeo2014.pl/

