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A tananyag
Oktatási cél: Megismertetni a hallgatókkal a korábbi birtokrendezési törekvéseket, azok
társadalmi, jogi, szakmai, intézményi és pénzügyi hátterét és korlátait, továbbá célkitűzéseit
abból a célból, hogy ezeket elemezve a jövendő birtokrendezés legyen képes hasznosítani a
tapasztalatokat.
A tantárgy főbb tematikai csomópontjai:
Az eddig megvalósult és megismert külföldi és hazai birtokpolitikai intézkedések,
birtokrendezési munkák összehasonlító vizsgálata, az ezekből leszűrhető tapasztalatok és ezek
jövőbeni hasznosítása.
Tematika:
Témakör
Előadások:
1. A birtok politikai intézkedések, birtokrendezések előzményei, külföldi és hazai
megvalósításai, különös tekintettel a polgári tagosítás tapasztalataira,
eredményeire. A német, holland birtokrendezési falumegújítási gyakorlat,
jogszabályi háttér, eredmények, tapasztalatok összefoglalása.
2. A birtokrendezés-tervezés és a hozzákapcsolódó témákban szerzett elméleti
ismereteknek a gyakorlatba való átültetését kell e tárgy kereteiben biztosítani.
.Ennek megfelelően: A birtok politikai intézkedések, birtokrendezések
előzményei, külföldi és hazai megvalósításai, különös tekintettel a polgári
tagosítás tapasztalataira, eredményeire. A német, holland birtokrendezési
falumegújítási gyakorlat, jogszabályi háttér, eredmények, tapasztalatok
összefoglalása.
3. A nagyüzemeken belüli és üzemek közötti földrendezések. A TAMA1 és
TAMA2 birtokrendezési projektek. A TALC projekt, ennek kiterjesztése a
Vásárhelyi Terv birtokrendezési összefüggéseire. A magyarországi tervezett
birtokrendezési stratégiák, folyamatok elemzése. ZH, leadandó értékelése
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Irodalom
Kötelező:

Udvardy Péter: Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása
moduláris jegyzet, Székesfehérvár, NyME GEO TÁMOP 2010
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Tantárgyi követelmények
Foglakozásokon való
részvétel
Félévközi
ellenőrzések:
A félév aláírásának
feltételei:
Érdemjegy
kialakításának módja:
Hiányzások, pótlások
feltételei:
Vizsga módja:
Megajánlott jegy
feltételei:
Pótlási lehetőség a
vizsgaidőszakban:

Az előadásokon való részvétel kötelező!
Zárthelyi dolgozatok időpontja: utolsó konzultáción
A zárthelyi kérdések az addigi elméleti anyagot tartalmazzák.
-

az órákon való folyamatos és aktív részvétel, az órai feladatok és
beadandó eredményes elvégzése
- a zárthelyi dolgozat eredményes (min. elégséges) megoldása.
A kapott érdemjegy a következők átlaga:
zárthelyi dolgozat és beadandók
Mindegyik részjegynek legalább elégségesnek kell lennie.
- hiányzás esetén a feladatokat pótolni kell a tanárral egyeztetett
időpontban. Igazolt hiányzás esetén térítésmentesen, igazolatlan
hiányzáskor különeljárási díj ellenében lehet pótolni a gyakorlatokat.
- zárthelyi dolgozatot egy-egy alkalommal lehet pótolni.
Az aláírást 1 alkalommal lehet pótolni.

