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A tananyag
Oktatási cél: Megismertetni a hallgatókkal a következőkben felsorolt ismeretanyagot. A
birtokpolitika, birtokfejlesztés, agrárpolitika fogalma, célkitűzése és eszközrendszere. A
tantárgy keretén belül bemutatásra kerül a földtulajdon és birtokszerkezet alakulása
jelenlegi állapota. Ismertetésre kerül a rendszerváltás óta végzett birtokrendezések
tapasztalatai. A birtokrendezési törvényjavaslatok és azok előzményeinek bemutatásán
keresztül a jelenlegi jogi szabályozás ismertetése. A Nemzeti Földalap kezelő szervezet
feladata. Településrendezés agárvonatkozásai.
A különböző birtokpolitikai modellek és a hozzá tartozó szabályozás rendszer. A
földbirtokpolitika jelenünkben is ható cél- és eszközrendszere. A magyar agrárgazdaság
változásai, stratégiai alapjai és a reformálás szükségessége.
A mezőgazdasági termelés gazdasági alapjai. A közös agrárpolitika várható átalakulása.
Tematika:
Témakör
Óraszám
Előadások:
1. Birtokpolitika, birtokfejlesztés, agrárpolitika, földreformok. A földtulajdon és
birtokszerkezet alakulása napjainkban. Két évtized birtokrendezési tapasztalatai.
Nemzetközi vonatkozások
2. Birtokrendezési törvényjavaslatok és azok előzményei. A birtokrendezések
adminisztrációja, jogi szabályozása és pénzügyi feltételei. A földügyi ágazat
feladata. A Nemzeti Földalap. Településrendezés agárvonatkozásai.
3. A birtokrendezés törvényi, jogszabályi támogatottsága és pénzügyi feltétel
rendszere, intézményi háttér. A különböző birtokpolitikai modellek és a hozzá
tartozó szabályozás rendszer. A földbirtok-politika jelenünkben is ható cél- és
eszközrendszere. A magyar agrárgazdaság változásai, stratégiai alapjai és a
reformok szükségessége. ZH.
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Ajánlott:

Gazdálkodás folyóirat tanulmányai

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.

