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
Közjóléti és magánerdőgazdálkodási ismeretek
Puskás Lajos
EVGI

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:

Puskás Lajos, Jáger László
évközi jegy
3
heti:2/1/0
féléves: 0/0/0
kötelezően választandó

10
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:

A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a magánerdőgazdálkodás
sajátos szervezeti formáit, motivációt, a gazdasági tényezők allokációját. A szektor részletes
történeti fejlődésének elemzése által érthetővé válik a jelenkori problémák lényege és
megítélhetők a lehetséges jövőbeli fejlődési pályák. Az erdő társadalmi szolgáltatásai. A
társadalom elvárásai az erdőkkel szemben. Közjóléti erdők fejlesztésének
szempontrendszere. A közjóléti célú erdőgazdálkodás költségei. A szolgáltatások
következtében fellépő károk, hozamkiesések. A közjóléti erdőgazdálkodás finanszírozása.
Az ökoturizmus erdészeti vonatkozásai. A turisztikai terhelés vizsgálata és a szabályozások
lehetőségei. Védelmi célú növénytelepítések. Az erdő közjóléti szolgáltatásainak értékelése.
Parkerdők, városi erdők, parkok tervezésének szempontjai.
II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
A magánerdőgazdálkodás szervezeti és működési sajátosságai
A Magánerdőgazdálkodás szakmai érdekképviselete
Magánerdő-tulajdonosok jellemzői
Közjóléti feladatok az állami erdőgazdaságoknál
Közjóléti feladatok amagán és a kommunális szektorban
Közjóléti tervezési, értékelési feladatok

Óraszám
6+3
2+1
2+1
6+3
6+3
4+2

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A témakörnek megfelelő vetített előadás a legkorszerűbb oktatástechnikai eszközökkel. A
gyakorlatok során az értékszámítást komplex feladatok elvégzésével sajátítják el a hallgatók.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:

 tisztában legyenek az erdők közjóléti funkcióival, azok fejlesztési lehetőségeivel.
 tudjanak a különböző szintekre jellemző problémakörökre megoldásokat keresni,
ezekben a témákban megfelelő vitakészségük alakuljon ki,
 legyenek képesek a fejlesztési projektekben való részvételre.
 készség szintjén legyenek képesek a magánerdőgazdálkodás sajátosságait felmérni
 jártasság szintjén ismerjék a magánerdőgazdálkodás fejlődésének történeti
összefüggéseit
 ismereti szinten legyenek tájékozottak a magánerdőgazdálkodás fejlődési lehetőségeivel
kapcsolatban
III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Félévenként legfeljebb 1 előadásról való hiányzás. A gyakorlatokon való részvétel kötelező.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Számonkérésre aláírás és évközi vizsgadolgozat formájában kerül sor. Az aláírás (félévigazolás)
feltétele a foglalkozásokon való III/1. pont szerinti. Az érvényes vizsgajegy megszerzéséhez a
tantárgy átfogó ismeretének igazolására szolgáló szóbeli/írásbeli vizsga teljesítése szükséges.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
A félév elején kiadott, aktualizált elektronikus szakirodalom.
IV/2. Ajánlott irodalom:
A félév folyamán kiadott, folyamatosan aktualizált anyagok.

A Tantárgyi program és követelmények jóváhagyása, feltöltése a Neptun rendszerbe, jogosultságok
kiosztása
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