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1. Tanulmányi program adatai 

1.1. Intézmény Sapientia EMTE Kolozsvár 

1.2. Kar/Tanárképző Intézet Kolozsvári Kar 

1.3. Képzési ág Környezettudomány 

1.4. Képzési szint Mesterképzés (MSc) 

1.5. Tanulmányi program Környezetvédelem és monitoring 

1.6. Képzettség Környezetvédelem és monitoring mesterképzés 

 

2. Tantárgy adatai 

2.0. Tanszék Környezettudomány 

2.1. Tantárgy címe Környezeti tervezés 

2.2. Tevékenység típusa    

- - - 

2.3. Tantárgyfelelős / Előadás felelőse dr. Mezősi Gábor, egyetemi professzor 

2.4. Egyéb oktatási 

tevékenységek 

felelősei  

                              

szeminárium dr. Mezősi Gábor, egyetemi professzor 

gyakorlat - 

terv - 

2.5. Év II 2.6. Félév 4 2.7. Követelmény 

típus 

E 2.8. Tárgyfelvétel 

típusa 

DI 

2.9. Képzésben 

betöltött szerepe 

- 2.10. 

Tárgykategória 

DS 2.11. Tárgy kódja KMFK0051 

 

3. Teljes becsült időráfordítás (oktatási tevékenységek féléves óraszáma) 

3.1. Heti óraszám 4 Melyből: 3.2. Előadás 2 3.3. Szeminárium  

      / gyakorlat/ 

       terv 

2 

3.4. Tantervi teljes óraszám 48 Melyből: 3.5. Előadás 24 3.6. Szeminárium 

     / gyakorlat 

     / terv 

24 

3.7. Tanterv szerinti kreditszám 8 

3.8. Félévi teljes óraszám 200 

3.9. Egyéni tanulás teljes óraszáma 152 

3.10. Ráfordított idő eloszlása: óra 

a) Tankönyvből, jegyzetből, könyvészetből és saját jegyzetelésből való tanulás 40 

b) Kiegészítő dokumentálódás könyvtárban, elektronikus hozzáférési lehetőségeken és terepen  50 

c) Szemináriumok/gyakorlatok előkészítése, házi feladatok, referátumok, portfóliók, esszék 

kidolgozása  

40 

d) Tutori tevékenység 18 

e) Felmérések 4 

f) Egyéb tevékenységek: ..................  

 

 

 

Kari Tanácsi elfogadás:  

7/2018.09.27. 



4. Előfeltételek (esetenként) 

4.1. Tantervi - 

4.2. Kompetencia Környezettudományi alapismeretek. 

 

5. A tevékenységek lebonyolításának feltételei (megnevezni esetenként a szükséges infrastruktúrát) 

 

6. Megszerzendő sajátos kompetenciák 
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C.1. Ismerjék és használják helyesen a környezeti kutatásokban használt fogalmakat, alapelveket. 

C.2. Tudják alkalmazni a környezetvédelemben és monitorozásban használt fogalmakat, 

alapelveket és módszereket. 

C.5. Tudják helyesen értelmezni a kísérleti eredményeket, a környezeti tényezők megfelelő 

jellemzéséhez és a környezetvédelmi intézkedések kidolgozásához. 

C.6. Tudják elemezni és közölni a tudományos információkat. 
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CT.1. Hatékony és felelősségteljes munkastílus, pontosság és személyes felelősségtudat 

kialakítása, a szakma etikai kódjának megfelelő normák, értékek elsajátítása. 

CT.2. A beosztásnak megfelelő munkamódszerek alkalmazása multidiszciplináris közösségben. 

CT.3. Román, magyar és még legalább egy idegen nyelv ismerete és alkalmazása az állandó 

egyéni és szakmai fejlődésben, és ezáltal mindig napirenden lenni és alkalmazni a legújabb 

tudományos felfedetések eredményeit. 

 

7. Tantárgy célkitűzései (a megszerzendő kompetenciákkal összefüggésben) 

 

8. Tartalom 

8.1. Előadás Oktatási módszerek Megjegyzések 

Környezettervezési alapfogalmak (táj, környezet,tervezési 

rendszerek). 

PowerPoint 

bemutató, 

magyarázatok, 

táblavázlatok. 

3 óra 

A környezettervezés szintjei, típusai, elemei, szakaszai. Az ágazati 

tervezés elemei és a vonatkozó törvények. 

3 óra 

Klíma és levegő: szennyezés és állapotfelmérés, modellezés és 

minőségi standardok, tervezési lehetőségek. 

3 óra 

Domborzat, geológiai adottságok, talaj- és felszíni vizek, vegetáció:  

szennyezés és állapotfelmérés, modellezés és minőségi standardok. 

Gazdálkodási, környezetvédelmi és helyreállítási tervezés.    

3 óra 

A területhasznosítás hatása a környezetre. Mező- és 

erdőgazdálkodási-, védelmi és helyreállítási tervezés. 

3 óra 

A természetvédelmi célú tervezés kérdésköre. 3 óra 

A települések és a közlekedés hatása. Környezetterhelés és 

terheléscsökkentés. Zajszennyezés, -mérés és tervezési lehetőségek. 

3 óra 

Környezeti hatások elemzésével, környezeti monitorozással és 

monitoring programokkal kapcsolatos tervezési mozzanatok. 

3 óra 

Könyvészet 

5.1. Előadás lebonyolítása Tanterem táblával és videoprojektorral. 

5.2.  Szeminárium/ 

gyakorlat/terv lebonyolítása 

Tanterem táblával és videoprojektorral. Szemináriumi csoportos feladatok 

elvégzéséhez szükséges irodai típusú felszerelés. 

7.1. Tantárgy 

általános célkitűzése 

A környezettervezés célja a természetes környezet és erőforrások felmérésének, 

hasznosításának, védelmének és helyreállításának megtervezése, a környezet és az 

emberi társadalom közötti egyensúly fenntartása érdekében. 

7.2. Sajátos 

célkitűzések 

 

 

 

A környezettervezés szintjeinek és területeinek/ágazataink megismerése. A 

környezettervezés alkalmazási területek (környezetértékelés és –monitoring, 

hasznosítás, mérés, beavatkozás, terheléscsökkentés, szabályozás, ökorendszerek 

tervezése) szerinti ismerete. A környezettervezés módszertanának, 

szaknyelvezetének, aktuális tendenciáinak elsajátítása. 



Csorba, P., 2003, Tájökológia, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. (1) 

Juva, K., Hrabal, A., Tlapak, V., 1980, A talaj, a növényzet, a víz és a levegő védelme, Mezőgazdasági 

Kiadó, Budapest. (1) 

Konkolyné Gyuró, É., Gergely, E., 2003, Környezettervezés, Mezőgazda Kiadó, Budapest. (1) 

Lóczy, D., 2002, Tájértékelés, földértékelés, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Pécs. (2) 

Nicoară, M., 2009, Legislație, instituții și politici de mediu, Tehnopress, Iași. (1) 

Rédey, Á., Módi, M., Tamaska, L., 2002, Környezetállapot-értékelés, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 

Veszprém. (4) 

8.2. Szeminárium Oktatási módszerek Megjegyzések 

A természeti erőforrások fenntartható hasznosításának kérdésköre 

(vita, esettanulmányok). 
Csoportbeszélgetés

ek és -feladatok, 

magyarázatok, 

szemléltetés és 

modellezés, 

PowerPoint 

bemutatók. 

4 óra 

A talaj- és területhasználati politika aktuális kérdései 4 óra 

Levegő- és zajszennyezési esettanulmányok 4 óra 

Talajvizek és felszíni vizek: állapotfelmérési, gazdálkodási  és 

védelmi tervezés (esettanulmányok).  

4 óra 

Mező- és erdőgazdálkodás a környezeti tervezés szemszögéből 

(vita, esettanulmányok). 

4 óra 

A környezeti monitorozás előnyei és hiányosságai. Monitoring 

rendszerek kidolgozása (szintézisek, esettanulmányok). 
4 óra 

Könyvészet 

Balatoni, H., 2002, Tervezett hulladékgazdálkodás: komplex rendszerszemlélet, Hulladéksors, 3.év.,1.sz. (1) 

Demeter, J. (szerk.), 2002, Környezeti hatásvizsgálat: zaj- és rezgésvédelem, Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium, Budapest. (3) 

Kröel Dulay, Gy., Kalapos, T., Mojzes, A. (szerk.), 2008, Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások, MTA 

Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót. (1) 

Simion, G.C., 2012, Monitorizarea și controlul factorilor de mediu, MatrixRom, București. (1) 

 

9. A tantárgy tartalmának összevetése a tanulmányi programnak megfelelő tudományos közösség, 

szakmai szervezetek és reprezentatív munkáltatók elvárásaival  

A tantárgy tartalma megfelel a tudományos közösség, szakmai szervezetek és reprezentatív munkáltatók 

elvárásainak a környezettudomány és környezetmonitoring területén. Számos nemzeti és nemzetközi szintű 

szakmai szervezet és kutatási projekt igényli a tantárgy keretében szerzett tudást és kompetenciákat. 

 

10. Felmérés 

A. A felmérésre való jelentkezés előfeltételei: 

A szemináriumokról való igazolt hiányzás esetén az elmaradt feladatokat be kell pótolni. A vizsgára való 

jelentkezés feltétele a szemináriumi ellenőrzésre kapott minimum 5-ös jegy. Az elméleti vizsgán is az 5-ös a 

minimális átmenő jegy. 

 

B. Értékelési kritériumok, módszerek és arányok: 

Tevékenység típusa 10.1. Felmérési 

kritériumok 

10.2. Felmérési módszerek 10.3. Aránya a 

végső jegyből 

10.4. Előadás Elméleti tudás felmérése Írásbeli vizsga 75% 

10.5.  

 

Szeminárium Referátumok készítése, 

értékelése 
Referátum és előadás 25% 

10.6. Minimális teljesítmény elvárás 

A környezettervezéssel kapcsolatos alapfogalmak, korszerű ismeretek és kutatási eredmények ismerete. A 

környezeti tervek elemeinek, jellegzetességeinek különböző célok és ágazatok szerinti ismerete és 

alkalmazási készsége konkrét esetekben. A témakörre jellemző sajátos szaknyelvezet használata. 

 

Dátum               Tantárgyfelelős aláírása    Gyakorlati órák felelősének aláírása 

2018.09.14.           dr. Mezősi Gábor              dr. Mezősi Gábor        
  
 
 



 
 

Tanszéki láttamozás dátuma                 Tanszékvezető aláírása  

2018.09.20.              dr. Urák István 

 

 

 

Tanulmányi programfelelős aláírása 

dr. Urák István 

 

 


