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1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 
Az európai területi folyamatok bemutatása és azok megnyilvánulása és befolyása Magyarországon. 
Fogalmai kérdések tisztázása (térkategóriák, kapcsolódó fogalmak ismertetése). A hallgatók 
megismerkednek az európai és a hazai területfejlesztés alapvető viszonyrendszereivel és a 
térszerkezeti összefüggéseivel. Készségeket sajátítanak el a regionális és települési, gazdasági és 
társadalmi folyamatok vizsgálatához, a komplex regionális fejlesztési programok kidolgozására és 
végrehajtására vonatkozóan. 
 
2. A tantárgy tartalma: 
A földrajzi tér és jellemzői. A terület- és településfejlesztés történetének bemutatása. A földrajzi 
környezet és a társadalom fejlődésének egymáshoz való viszonyai, kölcsönkapcsolatai: földrajzi 
nihilizmus, földrajzi determinizmus, és a földrajzi posszibilizmus. Az emberiség környezet-átalakító 
törekvései. A területfejlesztés állami keretei Magyarországon. Az infrastruktúra fejlesztésének néhány 
alap kérdése. Térkapcsolatok és határtérségek. A terület- és településfejlesztés cél-, eszköz-, és 
intézményrendszere. Motivációk a terület- és településfejlesztésben, és annak aktorainál. A regionális 
politika történeti aspektusai az EU-ban. Regionális politika néhány nyugat-európai példája. Regionális 
politika Kelet-Közép-Európában. A regionális politika legfontosabb problémái napjaink Európájában. 
Az EU regionális kiegyenlítődését szolgáló pénzeszközök. Az európai folyamatok hatás a magyar 
regionális politikára. Az EU források regionális kiegyenlítést szolgáló hatásának bemutatása 
Magyarországon egy-egy régió bemutatásával. 
 
3. Évközi tanulmányi követelmények: egy kistérség bemutatása egy prezentáció keretében 
 
4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): zárthelyi dolgozatokkal 
 
5. Az értékelés módszere: gyakorlati jegy 
 
6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:- 
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