TÁJ- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ISMERETEK
I. A tantárgy jellemzıi:
Kódja:
EG187-BB0BB
Rövid neve:
TájVidfejl
Gondozója:
Erdıvagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet, Tájtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék
Felelıse:
Prof. Konkoly-Gyuró Éva
Elıadója:
Prof. Konkoly-Gyuró Éva
Jellege:
B-típusú az osztatlan Erdımérnöki, valamint a Környezetmérnöki, Természetvédelmi mérnöki és a Vadgazda mérnöki BSc szak hallgatói számára
Oktatásának módja: elıadás
Számonkérés módja: évközi jegy
Mintatantervben ajánlott szemeszter száma: az osztatlan Erdımérnöki, valamint a Természetvédelmi mérnöki és a Vadgazda mérnöki BSc szak 5. szemeszter, Környezetmérnöki BSc szak 7. szemeszter
Órakerete:
nappali: 2 óra hetenként (28 óra összesen), levelezı: 6 óra összesen
Önálló munka: 2 óra hetente (28 óra összesen)
Kredit értéke:
2
II. A tantárgy oktatásának célja: Az oktatás célja a vidékfejlesztés kibontakozásának rövid áttekintése után a témakör ma aktuális problémáinak, területi szintjeinek, valamint új lehetıségeinek és feladatainak megismertetése.
III. A tantárgy tartalmának rövid leírása:
Elıadás:
A vidék fogalma Magyarországon, a népesség- a településszerkezeti jellemzıi. A tájhasználat
változásának kapcsolata a vidéki térségek fejlıdésével. Vidékpolitika és kapcsolata a köz- és
szakigazgatással. A gazdálkodás és a társadalom kérdései. A fenntartható vidékfejlesztés megvalósításának tervezése, szervezése. Bánya-utóhasznosítás, modern fejlesztési lehetıségek a
bányautótájak rendezésénél. Fenntartható tájhasználat, táj-szemlélet a gazdálkodásban.
IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal:
Elıtárgyak: Ráépülı tárgyak: V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet:
Az oktatás fıként tantermi, részben terepi foglalkozás keretében történik. Az elıadások anyagának megértését demonstrációs eszközök (írásvetítı, projektor, video) alkalmazása segíti. A terepi
foglalkozás egy tanulmányút keretében kerül megtartásra, melyhez autóbusz szükséges.
VI. Évközi ellenırzés, számonkérés módja:
Az elıadásokon és a tanulmányúton való részvétel kötelezı, a félév igazolásának feltétele. A
tárgy tananyagának számonkérése, a félévközi jegy megszerzése egyénileg kidolgozandó írásbeli
feladat (esszé), illetve egy zárthelyi dolgozat értékelésével történik. Az írásbeli feladat tárgya
egy-egy kistérség fejlesztési lehetıségeinek, potenciáljának a bemutatása és értékelése.

VII. Szakmai követelményrendszer:
A tananyag elsajátíttatásával a cél az, hogy a hallgatók:
• tisztában legyenek a vidékfejlesztés hazai lehetıségeivel és sajátosságaival.
• tudjanak a különbözı szintekre jellemzı problémakörökre megoldásokat keresni, ezekben a
témákban megfelelı vitakészségük alakuljon ki,
• legyenek képesek a vidékfejlesztési projektekben való részvételre,
• ismerjék a vidékfejlesztés feladatait.
VIII. Irodalom:
Kötelezı:
PUSKÁS L. – KONKOLY-GYURÓ É.: Táj- és vidékfejlesztési ismeretek. Oktatási segédanyag,
évente frissítendı oktatási segédlet.
Ajánlott:
Csete L., Láng I., (2009): A vidék fenntartható fejlıdése, MTA Történettudományi Intézet –
MTA Társadalomkutató Központ, Budapest
Glatz F. (2008): Új vidékpolitika, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest
IX. Minıségbiztosítás módszere:
• Részvétel tudományos konferenciákon;
• Szakirodalom tanulmányozása;
• Hallgatói véleményezés
X. Tananyag-fejlesztési politika:
• Szakirodalom felülvizsgálata, újítása, bıvítése évente;
• Irányelvek véleményeztetése szakmai szervezetekkel;
• Jelentısebb mennyiségő változás esetén a tantárgyi program felülvizsgálata, a módosítások
elfogadtatása a Kari Tanácsokkal a Tanszék kezdeményezésére;
• Szak egészére vonatkozó felülvizsgálat esetén a tantárgyi program felülvizsgálata, a módosítások elfogadtatása a Kari Tanácsokkal a szakfelelıs kezdeményezésére

Prof. Dr. Konkoly-Gyuró Éva
tárgyfelelıs

Jóváhagyta az Erdımérnöki Kar Tanácsa 2010. ……………………. ülésén.

Prof. Dr. Náhlik András
dékán
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A TÁJ- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ISMERETEK c. tárgy tantárgyi programjának melléklete
A) Elıadások anyaga (nappali képzés)
Ssz.
Téma
Óra
1. Alapfogalmak: táj és vidék, vidéki térségek, tájtervezés, -védelem és vidék3
fejlesztés. A vidékfejlesztés kibontakozása a nemzetközi és a hazai gyakorlatban.
A magyarországi vidéki térségek, társadalmi, térszerkezeti átalakulásának
jellemzıi
2. A tájhasználat változásának kapcsolata a vidéki térségek fejlıdésével.
2
3. Vidékpolitika és kapcsolatai a köz- és szakigazgatással.
2
4-5. A gazdálkodás és a társadalom kérdései: Táj- és környezetgazdálkodás, Me3
zıgazdálkodás, Ipari és szolgáltató szektor, Üdülés-, turizmus.
6. A fenntartható vidékfejlesztés megvalósításának tervezése, szervezése.
3
7-8. Bánya-utóhasznosítás, modern fejlesztési lehetıségek a bányautótájak rende3
zési feladatainál.
9. Fenntartható tájhasználat, táj-szemlélet a gazdálkodásban.
2
10. Esettanulmányok megismerése, nemzetközi kitekintés,
2
11- Tanulmányút pl. Alpokalja-Ikvamente LEADER Egyesület - Fertıszentmik13.
lós
14. Zárthelyi dolgozat
Összesen

6
2
28

A) Elıadások anyaga (levelezı képzés)
Ssz.
Téma
Óra
1. Alapfogalmak: táj és vidék, vidéki térségek, tájtervezés, -védelem és vidék1
fejlesztés. A vidékfejlesztés kibontakozása a nemzetközi és a hazai gyakorlatban.
A magyarországi vidéki térségek, társadalmi, térszerkezeti átalakulásának
jellemzıi
2. A tájhasználat változásának kapcsolata a vidéki térségek fejlıdésével.
1
3. A gazdálkodás és a társadalom kérdései: Táj- és környezetgazdálkodás, Me1
zıgazdálkodás, Ipari és szolgáltató szektor, Üdülés-, turizmus.
4. A fenntartható vidékfejlesztés megvalósításának tervezése, szervezése.
1
5-6. Bánya-utóhasznosítás, modern fejlesztési lehetıségek a bányautótájak rende2
zési feladatainál.
Összesen
6
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