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Óbudai Egyetem
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki 
Kar
Környezetmérnöki és Természettudományi
Intézet
Tantárgy neve:
Természet-és tájvédelem
Neptun kód:
RKWTTV1FNE
Tantárgy neve angolul:
Nature and landscape protection
Kredit: 
3
Jelleg (kötelező/ választható:)
kötelező
Tagozat:
nappali
Félév a mintatantervben:
3
Szakok melyeken a tárgyat oktatják:
Műszaki mérnökasszisztens szak (FOSZK)
Tantárgyfelelős:

Előadó:
Dr. Demény Krisztina
Előtanulmányi feltételek (kóddal is):
Nincs
Heti óraszámok:
Előadás:  
14
Tantermi gyakorlat:  
28
Laborgyakorlat:
0
Számonkérés módja (s; v, é) 
é
A képzés nyelve:
magyar
A tárgy órarendi helye:
Előadás: online
Gyakorlat:
csütörtök (tömbösítve 4 óra) 8:00-11:30 
A tananyag
Oktatási cél:
A hallgató ismeri az alapvető természetvédelmi fogalmakat, a védett természeti értékek körét, a szaknak megfelelően ismeri a természetvédelem víztani értékeinek jelentőségét. Képes egy adott terület védett értékeinek számbavételére, megállapítására.
A tárgy részletes leírása, ütemezés:
Előadások: Az előadás e-learning Moodle-n keresztül
Okta-tási hét
Időpont (hónap)
Témakör

Az elméleti tananyag teljesítése online történik, a Moodle rendszerben meghatározott feltételek szerint
Témakörei: 
1.          A természetvédelem, tájvédelem és környezetvédelem kapcsolódó fogalmai, szakterületek kapcsolódása.
2.	A természetvédelem célja, feladata, tárgyai. A természetvédelem történetének főbb eseményei.
3.	Természet-és tájvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezmények ismertetése.
4.	Felszíni vizek jellemzése: folyók és állóvizek (tavak) kialakulása és fejlődése (pusztulása).
5.	Felszín alatti vizek (talajvíz, rétegvíz, résvíz) általános jellemzői.
6.	Élettelen védett értékek bemutatása: víztani (vízesés, folyók, lápok stb.) ismertetése.
7.	Élettelen védett értékek bemutatása: földtani értékek (sziklaalakzatok, kunhalmok, rétegfeltárások, barlangok stb.) ismertetése.
8.	Élettelen védett értékek bemutatása: tájképi és kultúrtörténeti értékek ismertetése.
9.	Élő védett értékek bemutatása: növénytani értékek, társulások és állattani értékek (veszélyeztetett és fokozottan veszélyeztetett védett értékek ismertetése).
10.	Magyarország karsztos területei, karsztosodás, barlangképződés.
11.	Magyarország karsztvíz-készletének jelentősége, bemutatása (földtana, minősége).
12.	Budapest védett természeti értékei, hévizeinek jelentősége (földtana, minősége).






Gyakorlatok: kontakt óra esetén tanteremben megtartva, online oktatás elrendelése esetén Teams-en megtartva.
Oktatási hét
Időpont (hónap)
Témakör
2.
09.15.
Tantárgyi tematika megbeszélése (előadások és gyakorlatok témakörei), követelményrendszer, beadandó feladatok, jegyzőkönyvek.
Terepi (természetvédelmi) mintavételezés
3.

09.22.
A természetvédelem ágazatai: geológiai, kultúrtörténeti és tájképi értékek. 
Terepgyakorlat Budai-hg.
5.

10.06.
Természet-és tájvédelem: védett természeti értékek, földtani és víztani jelentőségük - online tananyag tudás felmérése I.
Vízállás meghatározása, mérése, nevezetes vízállások. Mércekapcsolati vonal. Gyakoriság-tartóssági görbe készítése.
7.
10.20.
11. és 12. előadás témájában – hallgatói előadások megtartása
9.

11.03.
Természet-és tájvédelem: védett természeti értékek, földtani és víztani jelentőségük - online tananyag tudás felmérése II.
Vízhozam meghatározása, mérése. Vízhozam görbe készítése (árvízi hurokgörbe).
12.

11.24.
ZH. (Elmélet és gyakorlat).
Hidrológiai adatok feldolgozása.
14.
12.08.
PÓT ZH. (Elmélet és Gyakorlat)
Félévközi követelmények
Foglalkozásokon való részvétel:
Előadás online, a gyakorlatokon a részvétel kötelező.
Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja)

ZH időpontja (tantermi): 12. héten

A pót-zárthelyi a 14. héten, illetve a vizsgaidőszak TVSZ. által előírt időtartamában.

Beszámoló (előadás): 11. és 12. témában megjelölt feladat teljesítésének határideje: 2022. október 20.
Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:
A félévközi jegy feltétele: az online elméleti tananyag és feladatok teljesítése a Moodle rendszerben meghatározott feltételek szerint, előadás tartása (11. vagy 12. ea. témájában) valamint az év végi ZH dolgozat elégséges szintű teljesítése.
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere:

Irodalom
Kötelező: 
Online elméleti tananyag a Moodle rendszerben
Ajánlott:
1.	Duhay G. (szerk.) 2006: Ökoturizmus a védett természeti területeken. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest 
2.	Kerényi Attila: Tájvédelem, Debrecen, 2007.
3.	Király Gergely (szerk): Vörös Lista (Sopron, 2007)
4.	Rakonczay Zoltán: Természetvédelem (Szaktudás Kiadó Ház, Bp., 2002.)
5.	www.termeszetvedelem.hu
6.	1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
7.	3/2001. (V.9.) KöM rendelet – mellékletei (védett és fokozottan védett növény, állatfaj-ok stb. listája)
Egyéb segédletek: 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei:
A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei - a tudásátadás módszertana,- a tananyag tartalma, - az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége. A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált elemeket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.

Budapest, 2022. augusztus 17.

Összeállította: Dr. Demény Krisztina		Jóváhagyta: Bodáné Dr. Kendrovics Rita
		oktató							intézetigazgató

