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Tantárgy neve és kódja:
Kreditérték: 3
Földhasználat és környezetvédelem, AGBLTFKV0B
Tagozat: levelező
Tanév: 2015/2016.
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5.
tanév
Szakok, melyeken a tárgyat oktatják: földmérő és földrendező mérnök BSc
Tantárgyfelelős
Oktatók: Horoszné dr. Gulyás Margit
Horoszné dr. Gulyás
oktató:
Margit
Előtanulmányi feltételek:
Környezettan
Féléves
Előadás: 12 ó/h Gyakorlat: 0 ó/h Lab. gyak.: 0
Konzultáció: 0
óraszámok:
Számonkérés módja: vizsga
A tananyag
Oktatási cél: A hallgatók átfogó ismereteket nyernek az ország talajkészleteivel
összefüggő művelési ág rendszerek használatáról: a mezőgazdasági és természetvédelmi
földhasználatáról, azok kapcsolatáról. Ismereteket szereznek a környezetvédelmi
rendszerek, követelmények, környezeti hatásvizsgálatok témakörében.
Tematika:
Témakör
Óraszám
Konzultációk:
1.
A környezet és társadalom kapcsolata, fogalmi rendszere. Környezetvédelem (a
környezet alkotó elemei, környezeti ártalmak és a védelem eszközei, a környezeti
hatásvizsgálat dokumentációi).
2.
Térhasználat-földhasználat-geokultúra. A talaj, mint természeti erőforrás. Európa
éghajlati és természeti környezeti adottságai (talajviszonyok, növényvilág,
közlekedés). A művelési ágak kialakulása, a táj változása, átalakulása.
Földhasználati rendszerek. Földhasználat alapja: a magyar zonációs program.
Lehetséges alternatív földhasználati módok a kedvezőtlen adottságú területeken.
Környezeti károk és a földhasználat kapcsolata.
3.
Beszámoló, ZH
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Irodalom
Kötelező:
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Tantárgyi követelmények
Foglakozásokon való
részvétel
Félévközi
ellenőrzések:
A félév aláírásának
feltételei:
Érdemjegy
kialakításának módja:
Hiányzások, pótlások
feltételei:

Vizsga módja:
Megajánlott jegy
feltételei:
Pótlási lehetőség a
vizsgaidőszakban:

A konzultációkon való részvétel kötelező!
Valamennyi gyakorlatot el kell készíteni, amit a gyakorlatot követő
héten kell leadni.
Zárthelyi dolgozatok időpontjai: az utolsó konzultáción
A zárthelyi kérdések az addigi elméleti anyagot tartalmazzák.
- az órákon való folyamatos és aktív részvétel,
- valamennyi gyakorlat teljesítése és elfogadása (min. elégséges),
- a zárthelyi dolgozatok eredményes (min. elégséges) megoldása.
A kapott érdemjegy a következők átlaga:
gyakorlati jegyek (feladat+beszámoló) és zárthelyi dolgozatok
Mindegyik részjegynek legalább elégségesnek kell lennie.
- hiányzás esetén a gyakorlatokat pótolni kell a gyakorlatvezetővel
egyeztetett időpontban. Igazolt hiányzás esetén térítésmentesen,
igazolatlan hiányzáskor különeljárási díj ellenében lehet pótolni a
gyakorlatokat.

- zárthelyi dolgozatot egy-egy alkalommal lehet pótolni.
írásbeli
Az aláírást és vizsgát 2 alkalommal lehet pótolni.

