
Tárgy neve: Terület és településfejlesztési ismeretek Jellege: Kreditek: 3 Kódja: KTAK245

Tantárgyfelelős: Professzor Dr. Papp Antal Forma: levelező Órák: 10/félév Értékelés: vizsgajegy

A tantárgy oktatásának célja: Az uniós és a hazai fejlesztéspolitika céljaival, szempontjaival és módszereivel való megismerkedés

Fejlesztendő kompetenciaterületek: 
Tudás: A terület- és vidékfejlesztés térbeli és gazdasági alapfogalmai; tájkép- és településkép-védelem célrendszere.
Képesség: az uniós fejlesztéspolitikai tervezés módszertanának alapszintű alkalmazására.
Attitűd: Kezdeményező a fejlettségkülönbségek csökkentésére irányuló programalkotás terén.
Autonómia és felelősség: az orvosolandó fejlettségi problémák feltárásában és megítélésében.

Kötelező irodalom: Wikipédia releváns szócikkei; Releváns uniós és hazai jogszabályok témába vágó definíciói.

Ajánlott irodalom: Kézikönyv az Európai Unió területi agendájának hazai érvényesítéséhez, 2010 <http://www.terport.hu/webfm_send/
11>; 

Regional and Environmental Economics, BME`2013. <http://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/3520> ; a „Területei kohézió” 
az EU kohéziós politikájában <https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/what/territorial-cohesion>

Kurzustematika: Témakörök:

a. természetes és mesterséges ökoszisztémák; ökoszisztéma-szolgáltatások, -potenciálok;
b. a zöldterületek, az épített és a táji örökség pénzügyi, illetve jóllét-gazdasági értéke;
c. védelem és fejlesztés: főbb hazai törvények, rendeletek; engedélyezési eljárások;
d. néhány hazai zöldterület-védelmi „ütközet”: ENGO-módszerek, lakossági attitűdök;
e. gazdasági szereplők helytől függő döntései; térségek közötti gazdasági különbségek;
f. az állam feladatai a területi gazdasági növekedési különbségek csökkentésében;
g. a közlekedési hálózatok szerepe a területfejlesztésben; intermodalitás;
h. EUs terület- és településfejlesztési politika; regionális, szociális, kohéziós, vidékf alap;
i. EUs tervezés és programozás (célpiramis, logikai keretmátrix, döntési fa, stb.);
j. európai közlekedési folyosók és hazai leágazásaik; főbb egyezmények;
k. EUs közlekedésfejlesztési programok; logisztikai és szállítási lobbicsoportok;
l. az EUs fejlesztéspolitika konfliktusai a víz-, valamint klíma- és energiapolitikával.

Ütemezés:  1 = a;  2 = b;  3 = c, d;  4 = e;  5 = f;  6 = g;  7 = h;  8 = i;  9 = j k; 10 = l.

Követelmények, értékelés módja: 8 házi feladat + 10 órai aktivitás alapján megajánlott jegy. Vizsgával javítható.
Osztályozáshoz:   >80 %:  jeles (5), 60-79 %:  jó (4), 40-59 %: közepes (3), 20-39 %: elégséges (2)

Kurzus hirdetője: WJLF Környezettan szak Félév: 2019-2020. II. félév Oktató:  Dr. Jánossy András



Budapest, 2020. február 19-én
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