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A tantárgy előadója:
A tantárgy előkövetelménye:
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A tantárgy kreditértéke:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak/lab):
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A tantárgy típusa:
A
tantárgy
ajánlott
tanterv
szerinti
félévszáma:
A tantárgy meghirdetési gyakorisága:
Az oktatás nyelve (ha az nem a magyar):
Az oktatás helyszíne (ha nem Sopron):
A tantárgy órarendi beosztása:
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2 (őszi)
mintatanterv szerint

A Tantárgyi program és követelmények tartalmi kidolgozása a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet előírásai

alapján, az alábbi pontok szöveges kidolgozásával
Tárgytematika további adatainak feltöltése:

Neptun: Tárgyak kezelése/ Tárgyak/Meghirdetett félévei menürész
I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
Az oktatás célja a vidékfejlesztés kibontakozásának rövid áttekintése után a vidék funkcióinak és a
Nemzeti Vidékstratégia megismerése, a témakör ma aktuális problémáinak, területi szintjeinek,
valamint új lehetőségeinek és feladatainak megismertetése.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
1.Táj és vidék fogalma, vidéki térségek lehatárolása
2-3.Tájpotenciál, tájhasználat, tájfunkciók és a vidékfejlesztés kapcsolata
4. A vidék funkciói és a Nemzeti Vidékstratégia
5-6. Termelési funkciók és elemei a NVS-ban
7-8.Települési funkciók és elemei a NVS-ban
9.Rekreáció és elemei a NVS-ban
10.Fizikai, fiziológiai – környezeti szabályozás – védelem/Reguláció és elemei a
NVS-ban
11. Szellemi – pszichológiai funkció, Információs funkció és elemei a NVS-ban
12. Esettanulmányok bemutatása, részvételen alapuló vidékfejlesztés
13. zh

Óraszám
2
4
2
4
4
2
2
2
2
2

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A tantárgy előadásain teremben számítógépes vetítéssel illusztráljuk az elhangzó ismeretanyagot. A
hallgatóság részéről: az előadásokon történő aktív részvétel.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tananyag elsajátíttatásával a cél az, hogy a hallgatók:
 tisztában legyenek a vidékfejlesztés hazai lehetőségeivel és sajátosságaival.
 tudjanak a különböző szintekre jellemző problémakörökre megoldásokat keresni, ezekben a
témákban megfelelő vitakészségük alakuljon ki,
 legyenek képesek a vidékfejlesztési projektekben való részvételre,
 ismerjék a vidékfejlesztés feladatait, a vidék funkcióit, a NVS-t.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:

- Az előadásokon való részvétel.
- A hallgató igazolatlan hiányzásai nem haladják meg az egy heti óraszámot és az összes
mulasztott órák száma nem haladhatja meg az óraszám harmadát.
- A ZH összpontszámának legalább 30%-os teljesítése és az írásbeli feladat beadása.
- A tanszékről kikölcsönzött anyagok (könyvek, folyóiratok, eszközök, stb.) visszaadása.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
A hallgatók az elhangzott előadások anyagaiból zárthelyi dolgozatot írnak a félév során két
alkalommal. Elégtelen zárthelyi dolgozatot a vizsgaidőszak első hetében egyszer lehetséges javítani.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Tirászi Á.-Konkoly-Gyuró É. 2016. Táj- és vidékfejlesztési ismeretek. Oktatási segédanyag, (évente
frissítendő oktatási segédlet)
Nemzeti Vidékstratégia http://videkstrategia.kormany.hu/
IV/2. Ajánlott irodalom:
Buday-Sántha A. 2001. Agrárpolitika - Vidékpolitika, A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió Dialog Campus Kiadó, Szeged
EU vidékfejlesztési politika https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_hu
Kerényi A. 2007. Tájvédelem. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 184 p
Konkoly-Gyuró, É. 2013. Környezettervezés. Mezőgazda kiadó
Sarudi Cs. 2003. Térség- és vidékfejlesztés. Agroinform Kiadó, Kaposvár

