Tantárgyi program és követelmények
(egységes sablon a Neptun adatbázis létrehozásához)
Az elektronikus kitöltésnél a tantárgy azonosításakor automatikusan megjelenő adatok, a Neptun
mintatanterv és órarend információi alapján:
A tantárgy meghirdetésének féléve:
A tantárgy kódja:
A tantárgy megnevezése:
A tantárgy felelőse:
A tantárgy felelős szervezet neve (kódja):

(Neptun automatikusan hozzárendeli)
Tárgykód
Környezeti hatásvizsgálat
Koronikáné Pécsinger Judit
Környezet- és Földtudományi Intézet

A tantárgy előadója:
A tantárgy előkövetelménye:
A tantárgy követelménye:
A tantárgy kreditértéke:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak/lab):
A tantárgy típusa:
A tantárgy ajánlott tanterv szerinti félévszáma:
A tantárgy meghirdetési gyakorisága:
Az oktatás nyelve (ha az nem a magyar):
Az oktatás helyszíne (ha nem Sopron):
A tantárgy órarendi beosztása:

Koronikáné Pécsinger Judit, Pájer József
Vizsga
4
heti:2/1
kötelezően választható

mintatanterv szerint

A Tantárgyi program és követelmények tartalmi kidolgozása a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet előírásai

alapján, az alábbi pontok szöveges kidolgozásával
Tárgytematika további adatainak feltöltése:

Neptun: Tárgyak kezelése/ Tárgyak/Meghirdetett félévei menürész
I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
Az oktatás célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a környezeti hatásvizsgálatokkal kapcsolatos, aktuális
jogszabályokat, a hatásvizsgálati eljárásokat, valamint a szükséges alapfogalmakat,
összefüggéseket.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör

Óraszám

Környezeti hatásvizsgálatok, célja, története, jogi szabályozás, alapfogalmak, alapelvek.
A hatásvizsgálati folyamat résztvevői, feladataik.
A környezeti hatásvizsgálat folyamata, életszakaszok, alternatívák.
Környezeti hatásvizsgálatokban alkalmazott általános technikák: bizonytalanság
csökkentése, rendező és azonosító technikák, tematikus térképek, ellenőrző listák.
Változások előrejelzésére használt technikák, összehasonlító technikák, veszélyelemzés
Környezeti hatástanulmányok kivitelezése: hatásvizsgálati munkacsoport, vizsgálati
terület kijelölése, alapvizsgálatok, hatáselőrejelzés, hatásértékelés, konfliktusfeltárás,
dokumentálás, felülvizsgálat. Hatásvizsgálat-alkalmazások.
Egy kiválasztott létesítmény környezeti hatásainak feltárása, egyéni feladat elkészítése
(gyakorlat)
Konzultáció (gyakorlat)
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
Szervesen építkező előadás táblás teremben, példák elemzése, a tárgy anyagának más tárgyakhoz
való illetve a hétköznapi élethez való kapcsolódása, számítógépes szemléltetés, feladatok
megoldása. Az előadások demonstrációs eszközök (projektor) segítségével zajlanak . A hallgatóság
részéről: az előadásokon és gyakorlatokon történő aktív részvétel, házi feladatok, projektfeladatok
megoldása, internetes keresés.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tananyag elsajátításával az a cél, hogy a hallgatók:
Készség szintjén legyenek képesek együttműködni a környezetvédelem, hatásvizsgálati eljárás
szakemberivel, jártasság szintjén képesek legyenek közreműködni egy hatásvizsgálati eljárásban,
ismereti szinten legyenek tájékozottak a hatásvizsgálati eljárások elméleti vonatkozásaiban.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. Félévenként legfeljebb 3 gyakorlatról való
hiányzás, legfeljebb 3 előadásról való hiányzás. Az ezekről történő igazolt vagy engedélyezett távollét
esetén az adott témakört a hallgatónak önállóan kell pótolnia. Az aláírás feltétele a gyakorlati feladat
időben történő leadása.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Az órákon való részvétel, valamint a félév során kiadott egyéni feladat elkészítése a félév
igazolásának feltétele. A tárgy tananyagának számonkérése kollokvium formájában történik.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Pájer J. (1998): Környezeti hatásvizsgálatok. Soproni Egyetem, Sopron
IV/2. Ajánlott irodalom:
Környezeti hatásvizsgálati eljárást meghatározó éppen aktuális törvények, rendeletek, jogszabályok

A Tantárgyi program és követelmények jóváhagyása, feltöltése a Neptun rendszerbe, jogosultságok
kiosztása
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Tantárgyi program és követelmények
kidolgozás
rögzítés a Neptun rendszerbe
jóváhagyás, követés, ellenőrzés
jóváhagyás (opcionális)
átfedések kiszűrése, ellenőrzés
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