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BABEŞ–BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR  
KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR 
SZAK: PÉNZÜGY-BANK 
EGYETEMI ÉV 2010/2011 
FÉLÉV I. FÉLÉV 
 
 
I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról  
 
Tantárgy neve:  REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN ÉS 

TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁK (választható) 
Kódszám:    EBS0076 
Kreditszám:     4 
Helyszín:    Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 
    (a kar szeminárium és előadás termei) 
Órarend: 

Hetente 2 óra előadás + kéthetente 2 óra szeminárium. 
A kifüggesztett órarend szerint. 

 
 
 
II. Az előadás, szeminárium tituláris oktatója 
 
Név, tudományos fokozat:  dr. Horváth Réka, egyetemi adjunktus 
Elérhetőség:     reka.horvath@econ.ubbcluj.ro, tel. 0264-418652/5888 
Fogadó óra:    A 350 termen kifüggesztett órarend szerint. 
 
 
III. A tantárgy leírása 

 
A tárgy célja:  

• Alapfogalmakat nyújtani, amelyek megkönnyítsék a regionális gazdasági folyamatok és 
regionális politikák megértését; 

• Alapfogalmakat nyújtani az EU országok területfejlesztési és regionális politikáiról; 
• Fejleszteni a diákok elemzési, érvelési, és információ feldolgozási képességeit. 

 
A tárgy tartalma: 
A következő témák kerülnek megbeszélésre: a regionális tudomány tartalma, a regionális 
gazdaságtan vizsgálati területei, agglomerációk, klaszterek, területfejlesztés, területrendezés, 
regionális politika, regionális politika Romániában, regionális politika Magyarországon, 
regionális politika Franciaországban. 
 
A tárgy elvégzése után a diák a következő kompetenciákkal rendelkezik: 

• A szaknyelv elsajátítása; 
• Regionális gazdaságra vonatkozó statisztikák kezelése, elemzése, valamint regionális és 

területfejlesztési politikákra vonatkozó dokumentumok és információk kezelése.   
• A települések, megyék, régiókra vonatkozó fejlesztési tervek elemzése. 
 

Az előadás során használt módszerek: 
• Az anyag bemutatása vizuális és hang technikák segítségével; 
• A megközelítések magyarázata, alternatív megközelítések bemutatása; 
• Válasz a diákok kérdéseire; 
• A diákok előadáson való aktív részvételének elősegítése. 
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A szeminárium során használt módszerek: 
• Az előadás során hallott tananyag megbeszélése. 
• Beszélgetés a tanár, illetve a hallgatók bemutatói alapján. 

 
IV. Kötelező könyvészet: 
 

1. Lengyel Imre, Rechnitzer János, Regionális gazdaságtan, Dialóg-Campus, 2004. 
2. Pálné Kovács Ilona, Regionális politika és közigazgatás, Dialóg-Campus, 1999. 
3. Illés László,  Regionális gazdaságtan. Területfejlesztés, 2008; Typotext 
4. Benedek József, Amenajarea teritoriului şi dezvoltarea regională, 2004, pp.127-182. 
5. Horváth Réka, Az Európai Unió regionális politikája, Napoca Star, 2007. 

A kötelező könyvészet megtalálható a Kar könyvtárában és a tárgyfelelős tanárnál. 
  

V. A tantárgy oktatása során használt eszköztár  
A kurzus és szeminárium a klasszikus segédeszközök mellett az előadás- és képzéstechnikában 
használatos eszközöket is igénybe veszi: laptop, videoprojektor, esetenként felvevőgép vagy 
hangrögzítő. 
 
VI. Az előadások, szemináriumok, részfelmérések/parciális vizsgák, elvégzendő 

feladatok részletes terve/beosztása: 
 
1. HÉT: 

Az előadás témája: A regionális tudomány tartalma és célja. 
Alapfogalmak: tér, régió. 
A hallgatók tennivalói: a könyvészet átolvasás.  
Könyvészet:  
Lengyel Imre, Rechnitzer János, Regionális gazdaságtan, Dialóg-Campus, 2004,19-
46.old. 
A szeminárium témája: a tárgy feltételeinek megbeszélése, a bemutató elkészítésének 
módszertana. 
A hallgatók tennivalói: közösen megegyezünk a bemutatók téma és időbeosztásában. 

 
2. HÉT 

Az előadás témája: A regionális gazdaságtan vizsgálati területei . 
Alapfogalmak: globális-lokális paradoxon, térgazdaságtan. 
A hallgatók tennivalói: a könyvészet átolvasás.  
Könyvészet:  
Lengyel Imre, Rechnitzer János, Regionális gazdaságtan, Dialóg-Campus, 2004, 53-
83.old. 
 

3. HÉT 
Az előadás témája: Telephelyelméletek. 
Alapfogalmak: a telepítési döntések szempontjai, regionális mikroökonómia, regionális 
makróökonómia.  
A hallgatók tennivalói: a könyvészet átolvasás.  
Könyvészet:  
Lengyel Imre, Rechnitzer János, Regionális gazdaságtan, Dialóg-Campus, 2004, 89-
116.old.  
A szeminárium témája: Románia Nemzeti Fejlesztési Terve 2007-2013. . A tárgyfelelős 
bemutatása. Beszélgetés ennek alapján.  
A hallgatók tennivalói: Kérdések feltétele, a beszélgetésben való részvétel. 
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4. HÉT 
Az előadás témája: Térbeli koncentrálódás, agglomerációk, klaszterek.  
Alapfogalmak: külső gazdasági hatások, regionális kluszter, Porter, Weber, Isard.  
A hallgatók tennivalói: a könyvészet átolvasás.  
Könyvészet:  
Lengyel Imre, Rechnitzer János, Regionális gazdaságtan, Dialóg-Campus, 2004, 159-
189. old. 
 

5. HÉT 
Az előadás témája: Mit nevezünk területfejlesztésnek? 
Alapfogalmak: a tér tulajdonságai, területi politika, területrendezés, a területfejlesztés és 
önkormányzatok közötti kapcsolatok.  
A hallgatók tennivalói: a könyvészet átolvasás.  
Könyvészet:  
Illés László,  Regionális gazdaságtan. Területfejlesztés, 2008, Typotext, 11-17.old.  
A szeminárium témája: A hallgatók bemutatói az első szemináriumon megbeszélteknek 
megfelelően. Minden hallgató bemutat egy települési vagy megyei fejlesztési tervet. 
Beszélgetés a bemutató alapján. 
A hallgatók tennivalói: Kérdések feltétele, a beszélgetésben való részvétel. 
 

 
6. HÉT 

Az előadás témája: A területfejlesztés közgazdasági elméleteinek főbb állomásai  
Alapfogalmak: Thünen, Weber, Lösch. 
A hallgatók tennivalói: a könyvészet átolvasás.  
Könyvészet:  
Illés László,  Regionális gazdaságtan. Területfejlesztés, 2008, Typotext,.17-47.OLD. 

 
7. HÉT 

Az előadás témája: Regionális politika I.  
Alapfogalmak: a regionális érdekviszonyok rendszere, a regionális érdekek képviselete, 
a regionális politika kialakulása, regionális politika Nyugat-Európában, regionális 
politika Kelet-Európában, public-private partnerségek, fejlesztési ügynökségek.  
A hallgatók tennivalói: a könyvészet átolvasás.  
Könyvészet:  
Pálné Kovács Ilona, Regionális politika és közigazgatás, Dialóg-Campus, 1999, .87-
11.old. 
A szeminárium témája: A hallgatók bemutatói az első szemináriumon megbeszélteknek 
megfelelően. Minden hallgató bemutat egy települési vagy megyei fejlesztési tervet. 
Beszélgetés a bemutató alapján. 
A hallgatók tennivalói: Kérdések feltétele, a beszélgetésben való részvétel. 

 
 
8. HÉT 

Az előadás témája: Regionális politika II.  
Alapfogalmak: a regionális érdekviszonyok rendszere, a regionális érdekek képviselete, 
a regionális politika kialakulása, regionális politika Nyugat-Európában, regionális 
politika Kelet-Európában, public-private partnerségek, fejlesztési ügynökségek.  
A hallgatók tennivalói: a könyvészet átolvasás.  
Könyvészet:  
Pálné Kovács Ilona, Regionális politika és közigazgatás, Dialóg-Campus, 1999, .87-
11.old. 

 
 



 
4 

9 HÉT 
Az előadás témája: Az EU regionális politikája. 
Alapfogalmak: a kohéziós politika céljai, a kozéziós politika eszközei, strukturális 
alapok- 
A hallgatók tennivalói: a könyvészet átolvasás.  
Könyvészet:  
Illés László,  Regionális gazdaságtan. Területfejlesztés, 2008, Typotext, 62-93.old. 
A szeminárium témája: A hallgatók bemutatói az első szemináriumon megbeszélteknek 
megfelelően. Minden hallgató bemutat egy települési vagy megyei fejlesztési tervet. 
Beszélgetés a bemutató alapján. 
A hallgatók tennivalói: Kérdések feltétele, a beszélgetésben való részvétel. 
 
 

10. HÉT 
Az előadás témája: Az EU regionális politikájának megjelenése Romániában  
Alapfogalmak: NFT, NSRK, operatív programok.  
A hallgatók tennivalói: a könyvészet átolvasás.  
Könyvészet:  
Horváth Réka, Az Európai Unió regionális politikája, Napoca Star, 2007, 27-41.old.  
 

11. HÉT 
Az előadás témája: Regionális politika – területfejlesztés Romániában  
Alapfogalmak: a regionális politika intézményei, területrendezés, urbanizmus, PATN, 
PATJ, PUG.  
A hallgatók tennivalói: a könyvészet átolvasás.  
Könyvészet:  
Benedek József, Amenajarea teritoriului şi dezvoltarea regională, 2004, 127-182.old. 
Benedek Jozsef , Horvath Reka , Chapter 12 Romania , EU Cohesion Policy after 
Enlargement, Palgrave Macmillan, New York, Editor: Dan Marek, Michael Baun, 2008, 
226-247.old. 
A szeminárium témája: A hallgatók bemutatói az első szemináriumon megbeszélteknek 
megfelelően. Minden hallgató bemutat egy települési vagy megyei fejlesztési tervet. 
Beszélgetés a bemutató alapján. 
A hallgatók tennivalói: Kérdések feltétele, a beszélgetésben való részvétel. 
 

 
12. HÉT 

Az előadás témája: Regionális politika – területfejlesztés Franciaországban 
Alapfogalmak: kompetenciák, regionális politika, területrendezés. 
A hallgatók tennivalói: az előző előadáson rendelkezésükre bocsátott anyagok 
elolvasása.  
Könyvészet:  
Benedek József, Amenajarea teritoriului şi dezvoltarea regională, 2004, 190-202.old.  
 

 
13. HÉT  

Az előadás témája: Regionális politika – területfejlesztés Magyarországon. 
Alapfogalmak: kompetenciák, regionális politika, területrendezés. 
A hallgatók tennivalói: az előző előadáson rendelkezésükre bocsátott anyagok 
elolvasása.  
Könyvészet:  
Döbrönte Katalin, Vida Szabolcs, A regionális politika és intézményrendszer szerepe 
Magyarországon, Tér és Társadalom, 2004/4, 1-28.old. 
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A szeminárium témája: A hallgatók bemutatói az első szemináriumon megbeszélteknek 
megfelelően. Minden hallgató bemutat egy települési vagy megyei fejlesztési tervet. 
Beszélgetés a bemutató alapján. 
A hallgatók tennivalói: Kérdések feltétele, a beszélgetésben való részvétel. 
  

 
14. HÉT: Vizsga  
 
VII. Felmérés/értékelés módja: 
A végső jegy a következőképpen alakul ki: 

- Írásbeli vizsga a végső jegy 50%-a. 
- Bemutató a végső jegy  40%-a; 
- Szemináriumi aktivitás a végső jegy 10 %-a. 
 

VIII. Szervezési részletek, kivételes esetek kezelése: 
- A bemutatók saját munkán kell alapuljanak. Amennyiben ezeket plagizálják, a hallgatók 

nem jöhetnek a vizsgaszesszióban vizsgázni. 
- A vizsgatételek kidolgozása során azon diákok, akiknél a másolás nyoma fellelhető a 

vizsgát érvénytelenítik.  
- A fellebbezéseket a jegy kifüggesztésétől számított maximum 24 órán belül lehet 

megtenni. 
 
IX. Választható könyvészet: 
Benedek J. (2006):Területfejlesztés és regionális fejlődés.  Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca 
Benko G. (1999): Regionális tudomány. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 
Horváth Gy. (1998): Európai regionális politika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 
Horváth Gy. (szerk.) (2000): A régiók szerepe a bővülő Európai Unióban. MTA –RKK, Pécs 
Horváth Gy. (2006): Régiók és települések versenyképessége MTA-RKK, Pécs 
Horváth Gy. (2003): Regionális támogatások az Európai Unióban. Osiris Kd. , Budapest 
Vincze Mária, (2000): Régió és vidékfejlesztés, Elmélet és gyakorlat, Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca 

 
 

 


