Tantárgyi program és követelmények
(egységes sablon a Neptun adatbázis létrehozásához)
Az elektronikus kitöltésnél a tantárgy azonosításakor automatikusan megjelenő adatok, a Neptun
mintatanterv és órarend információi alapján:
A tantárgy meghirdetésének féléve:
A tantárgy kódja:
A tantárgy megnevezése:
A tantárgy felelőse:
A tantárgy felelős szervezet neve (kódja):

(Neptun automatikusan hozzárendeli)
Tárgykód
Agrártámogatási rendszerek
Horváth Sándor
Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési
Intézet

A tantárgy előadója:
A tantárgy előkövetelménye:
A tantárgy követelménye:
A tantárgy kreditértéke:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak/lab):
A tantárgy típusa:
A tantárgy ajánlott tanterv szerinti félévszáma:
A tantárgy meghirdetési gyakorisága:
Az oktatás nyelve (ha az nem a magyar):
Az oktatás helyszíne (ha nem Sopron):
A tantárgy órarendi beosztása:

Horváth Sándor
Közgazdaságtan
félévközi jegy
3
heti: 2/1

féléves: 0/0/0

kötelezően választható

3
mintatanterv szerint / keresztfélévben is

A Tantárgyi program és követelmények tartalmi kidolgozása a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet előírásai

alapján, az alábbi pontok szöveges kidolgozásával
Tárgytematika további adatainak feltöltése:

Neptun: Tárgyak kezelése/ Tárgyak/Meghirdetett félévei menürész
I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
A tantárgy bemutatja az agrártámogatások hazai, Európai Uniós, és nemzetközi rendszereit, a
támogatások igénybevételének feltételeit, és alaptechnikáit. A tárgy keretében az adott időszak
konkrét pályázati lehetőségeit, forrástérképét is feldolgozzák a hallgatók.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Agrártámogatások kialakulása, visszatekintés
EU agrártámogatási rendszere
Hazai forrású támogatások rendszere
Erdőtelepítés és fásítás, mint különleges támogatási modell
Visszatérítendő, vissza nem térítendő, de minimis, kamattámogatás
Támogatások kapcsolata a számvitellel
Pályázatok, felhívások, kérelmek
Agrárjellegű ösztöndíjak, képzési támogatások
Nem agrárjellegű támogatások
Nemzetközi kitekintés
Számonkérés (zárthelyi dolgozatok)

Óraszám
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:

Alapvetően frontális oktatás keretében zajlik a tananyag bemutatása, megértetése. Az órai részvétel
szerves eleme a diákok részéről a folyamatos jegyzetelés, melynek fontos eleme a táblai jegyzet
másolása, kiegészítése. A tantárgyból jegyzet áll rendelkezésre. A félév során kettő zárthelyi dolgozat
során kerül a számonkérésre, továbbá egy házi feladatot kell elkészíteniük a hallgatóknak. A tantárgy
fontos eleme a pályázatok/támogatások internetes keresésének órai gyakorlása, bemutatása is.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tananyag elsajátíttatásával a cél az, hogy a hallgatók:
• készség szintjén legyenek képesek alkalmazni az agrártámogatások igénybevételének módszereit,
megtalálják a pályázati felhívásokat,
• jártasság szintjén ismerjék az agrártámogatások hazai, EU-s és nemzetközi rendszerét, módszereit,
technikáit,
• ismereti szinten legyenek tájékozottak az agrártámogatások stratégiai dokumentumairól (pl.
Operatív Programok, fejlesztési dokumentumok, szervezetrendszer).

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Kettő zárthelyi dolgozat sikeres (legalább elégséges) teljesítése, és a házi feladat határidőre történő
elkészítése és benyújtása (legalább elégséges eredménnyel).
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Félévközi dolgozatok alapján megajánlott jegy a szorgalmi időszak végén. Akinek elégtelen a
megajánlott jegye vagy nem fogadja azt el, annak a vizsgaidőszakban írásbeli vizsgákon lesz
lehetősége javítania. Osztályozás: 50%-tól elégséges (2), 60%-tól közepes (3), 70%-tók jó (4),
80%-tól jeles (5).

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Geipel D. – Horváth S. (2012): Oktatási segédlet agrártámogatási rendszerek c. tárgyhoz (EVGI
honlap)
Vidékfejlesztési Program kézikönyv (www.fm.gov.hu)
IV/2. Ajánlott irodalom:
Holl K. (2015): Fás szárú energetikai ültetvények – előadás (EVGI honlap)
Csirke I. (2011): Agrártámogatási ismeretek. Mezőgazda Kiadó
palyazatok.gov.hu honlap
emet.gov.hu honlap

A Tantárgyi program és követelmények jóváhagyása, feltöltése a Neptun rendszerbe, jogosultságok
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