KÖRNYEZET- ÉS TÁJPOLITIKA

I. A tantárgy jellemzıi:
Kódja:
EG564-0AAAB
Rövid neve:
KörnyTájpol
Gondozója:
Erdıvagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet
Tájtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék
Felelıse:
Prof. Konkoly-Gyuró Éva
Elıadója:
Prof. Konkoly-Gyuró Éva, Tirászi Ágnes
Jellege:
A-típusú a Környezetmérnöki, Környezettan és Természetvédelmi mérnöki
MSc szak hallgatói számára, B-típusú a Vadgazda mérnöki MSc szak
hallgatói számára
Oktatásának módja: elıadás
Számonkérés módja: kollokvium
Mintatantervben ajánlott szemeszter száma: Környezetmérnöki MSc szak 1. szemeszter,
Környezettan MSc szak 2. szemeszter, Természetvédelmi mérnöki és
Vadgazda mérnöki MSc szak 3. szemeszter
Órakerete:
nappali: 2 óra hetente (28 óra összesen), levelezı: 6 óra összesen
Önálló munka: 2 óra hetente (28 óra összesen)
Kredit értéke:
2
II. A tantárgy oktatásának célja:
Az oktatás általános célja, hogy a hallgatók megismerjék a hazai és a nemzetközi környezetés tájpolitika kialakulását, elvi alapjait, jelenlegi fı stratégiáit.
III. A tantárgy tartalmának rövid leírása:
Elıadás: Az elıadások keretében a hallgatók megismerkednek a környezet- és tájpolitika
céljával, kialakulására ható tényezıkkel és folyamatokkal, a fenntartható fejlıdés
koncepciójával és a kapcsolódó alapelvekkel, a fıbb hazai és nemzetközi stratégiákkal,
programokkal, valamint a megvalósítás eszközeivel.
IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal:
Elıtárgyak: Ráépülı tárgyak:
V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet:
Az elıadások anyagának megértését demonstrációs eszközök (projektor, video) alkalmazása
valamint interaktív blokkok beépítése segíti.
VI. Évközi ellenırzés, számonkérés módja:
Az elıadásokon való részvétel kötelezı, a félév igazolásának feltétele. A tárgy tananyagának
számonkérése zárthelyi dolgozat, valamint kollokvium formájában történik.
VII. Szakmai követelményrendszer:
A tananyag elsajátíttatásával a cél az, hogy a hallgatók:
• készség szintjén ismerjék a fenntartható fejlıdés koncepciót, hazánk és az EU
környezetpolitikai stratégiáját és a nemzetközi egyezményeket.
• jártasság szintjén legyenek képesek a fenntarthatósági elvek, a környezet- és tájszemléleti
alapok alkalmazására az ágazati programok megítélésénél.
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• ismereti szinten legyenek tájékozottak a környezet- és tájpolitika kialakulásának
folyamatáról.
VIII. Irodalom:
Kötelezı:
KONKOLY-GYURÓ É. Környezetpolitika. Évente frissítendı oktatási segédlet
GYULAI I. 1999. A fenntartható fejlıdés. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért.
Miskolc. p.58.
Ajánlott:
HORVÁTHNÉ PAPP I. szerk. 2003. Globalitástól a lokalitásig. Természet- és
környezetvédelmi olvasókönyv 2. kiad. Pont Kiadó Kft.
LÁNG I. 2003. A fenntartható fejlıdés Johannesburg után. Agroinform Kiadó és Nyomda
Kft.
OHNSORGE SZABÓ L. – KAJNER P. – UNGVÁRI G. 2005. Fenntartható EU felé (?)
Kritikai elemzés az Európai Unió és Magyarország környezetpolitikájáról. L’Harmattan
Kiadó, Budapest
Az Európai Unió 6. Környezeti Akcióprogramja 2001-2010
Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program. A Kormány 2253/1999. évi határozata a Nemzeti
Agrárkörnyezetvédelemi Programról
Az Európai Unió Fenntartható Fejlıdési Stratégiája 2007
IX. Minıségbiztosítás módszere:
• A szakirodalom folyamatos tanulmányozása.
• Részvétel bel- és külföldi tudományos konferenciákon.
• Meghívott elıadók bevonása az oktatásba.
• Diplomatervek készíttetése.
• Hallgatói véleményezés.
X. Tananyag-fejlesztési politika:
• Jegyzetírás
• Az új szakirodalmi ismeretek beépítése a frissített elıadások anyagába.
• Kapcsolódó publikációk megjelentetése.
• Jelentısebb mennyiségő változás esetén a tantárgyi program felülvizsgálata, a
módosítások elfogadtatása a Kari Tanácsokkal a Tanszék kezdeményezésére.
• Szak egészére vonatkozó felülvizsgálat esetén a tantárgyi program felülvizsgálata, a
módosítások elfogadtatása a Kari Tanácsokkal a szakfelelıs kezdeményezésére.

Prof. Dr. Konkoly-Gyuró Éva
tárgyfelelıs
Jóváhagyta az Erdımérnöki Kar Tanácsa 2010. ……………………. ülésén.

Prof. Dr. Náhlik András
dékán
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KÖRNYEZET- ÉS TÁJPOLITIKA c. tárgy tantárgyi programjának melléklete
A) Elıadások anyaga (nappali képzés)
Ssz.
Téma
Óra
1-2. A környezet- és tájpolitika alapjai, globális környezetveszélyeztetettség
4
− A környezet, a táj és a természet értelmezése, kapcsolatuk a
gazdasággal és a társadalommal.
− A környezet- és tájpolitika célja, feladata
− A környezet- és tájpolitika kibontakozására ható tényezık: a globális
és regionális környezeti problémák összefüggései
3-4. A fenntartható fejlıdés koncepció
4
A koncepció fı elemei és a kapcsolódó környezetpolitikai alapelvek
A táj szerepe a fenntartható fejlıdés megvalósulásában
5-6. A nemzetközi környezet- és tájpolitika kialakulásának folyamata és hazánk 4
kapcsolódása, szerepe
− Stratégiák, konferenciák, fontosabb környezetpolitikai nyilatkozatok,
alapvetések.
− Magyar részvételő környezet- és természetvédelmi nemzetközi
egyezmények.
− Az Európai Táj Egyezmény.
7-9. A hazai környezet- és tájpolitika kialakulásának fıbb állomásai és 6
dokumentumai
− A környezet- és természet- és tájvédelem szervezeti felépítése.
− Nemzeti Környezetvédelmi Program
− Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program
− Az Európai Táj Egyezmény megvalósításának feladatai, környezet- és
természetvédelmi, valamint tervezési és fejlesztési összefüggései.
10- Az Európai Unió környezetpolitikája
4
11. − Az EU 6. Környezeti Akcióprogramja és Fenntartható Fejlıdés
stratégiája
− Az EU Víz Keretirányelve
12- Nemzetközi és hazai klímapolitika
4
13. − Légkörvédelmi
egyezmények.
Kiotói
Jegyzıkönyv.
EU
klímapolitikája. Éghajlati világkonferenciák.
− Klímaváltozás tudományos alapjai, IPCC.
− Nemzeti
Éghajlatváltozási
Stratégia.
Aktuális
törvények,
Éghajlatvédelmi Kerettörvény.
14. Zárthelyi dolgozat
2
Összesen
28
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A) Elıadások anyaga (levelezı képzés)
Ssz.
Téma
Óra
1. A környezet- és tájpolitika alapjai, globális környezetveszélyeztetettség
− A környezet, a táj és a természet értelmezése, kapcsolatuk a
1
gazdasággal és a társadalommal.
− A környezet- és tájpolitika célja, feladata
− A környezet- és tájpolitika kibontakozására ható tényezık: a globális
és regionális környezeti problémák összefüggései
2-3. A fenntartható fejlıdés koncepció
2
A koncepció fı elemei és a kapcsolódó környezetpolitikai alapelvek
A táj szerepe a fenntartható fejlıdés megvalósulásában
4. A nemzetközi környezet- és tájpolitika kialakulásának folyamata és hazánk
kapcsolódása, szerepe
1
− Magyar részvételő környezet- és természetvédelmi nemzetközi
egyezmények.
− Az Európai Táj Egyezmény.
5. A hazai környezet- és tájpolitika kialakulásának fıbb állomásai és
dokumentumai
1
− Nemzeti Környezetvédelmi Program
6. Az Európai Unió környezetpolitikája
1
− Az EU 6. Környezeti Akcióprogramja és Fenntartható Fejlıdés
stratégiája
Összesen
6

4

