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A tananyag
Oktatási cél: A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a magyar
földbirtokrendszer kialakulásának folyamatával, a rendezésre váró jelenlegi
birtokszerkezettel, a birtokrendezések jogi szabályozásával, pénzügyi feltételeivel,
valamint a földügyi ágazat szakterületi összefüggéseivel.
Tematika:
Témakör
Óraszám
Előadások:
A föld- és területrendezés fogalomrendszere, a földrendezés társadalmi
jelentősége
Magyarország birtokrendezéseinek (földrendezéseinek) történeti áttekintése
A műszaki földrendezés feladata, feltételrendszere, a tervezés folyamata
A földtulajdon és birtokszerkezet alakulása napjainkban
ZH1
Birtokrendezési modellek
Általános birtokrendezés Magyarországon, TAMA1 TAMA2
Birtokfejlesztés feltételei, törvényi, pénzügyi és intézményi háttere
Üzemméret, gazdálkodási egység, mezőgazdasági utak tervezése
Művelési ágak aránya, változások és tendenciák
A területrendezés és a vízgazdálkodás összefüggései
ZH2
Területfejlesztési és vidékfejlesztési összefüggések
ZH pótlás, leadandó feladat végső leadása
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Irodalom
Kötelező:

Szabó Gy. - Mizseiné Nyiri J. (2010): Föld- és területrendezés, TÁMOP
jegyzet, Szfvár, NymE GEO

Ajánlott:

Dorgai L (szerk. 2004): A magyarországi birtokstruktúra, a birtokrendezési
stratégia megalapozása. Agrárgazdasági Tanulmányok 6. sz. AKI Budapest
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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 időpontjai: 5. és 12. hét, valamint az utolsó
alkalommal pótlási lehetőség mindkét ZH megírására.
A zárthelyi kérdések az addigi elméleti ismereteket tartalmazzák.
-

az órákon való folyamatos és aktív részvétel,
1 leadandó feladat teljesítése és elfogadása (min. elégséges),
- a zárthelyi dolgozatok eredményes (min. elégséges) megoldása.
A kapott érdemjegy a következők átlaga:
zárthelyi dolgozat eredménye+ leadandó feladat eredménye.
Mindegyik részjegynek legalább elégségesnek kell lennie.
- Hiányzás esetén a tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései
szerint.
- zárthelyi dolgozatot egy alkalommal lehet pótolni az utolsó

héten.
Írásbeli és szóbeli
A vizsgán kapott érdemjegy a következők átlaga:
zárthelyi dolgozat átlaga + írásbeli átlaga + szóbeli
Mindegyik részjegynek legalább elégségesnek kell lennie.
Az aláírást egy alkalommal, az első tíz napban lehet pótolni.

