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
Természetvédelem nemzetközi helyzete
Csiszár Ágnes
NTI (E180)

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:

Csiszár Ágnes
vizsga
5
heti: 4/0/0

féléves: 15/0/0

kötelező

4
mintatanterv szerint
Neptun 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 betekintést nyújtson a hallgatók számára a természetvédelem
nemzetközi vonatkozásaiba, különös tekintettel azokra a szegmensekre, melyek a hazai
természetvédelmet is befolyásolják.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
A természet megőrzésének nemzetközi vonatkozásai és annak fontossága. A
nemzetközi kapcsolatok formái, az együttműködés szintjei.
Jogi vonatkozások a természetvédelem nemzetközi kapcsolataiban. A magyar
természetvédelem elismertsége a különböző nemzetközi fórumokon.
A magyar természetvédelem nemzetközi kapcsolatainak jellemzői. A
természetvédelem nemzetközi egyezményeinek jelentősége.
Nemzetközi természetvédelmi egyezmények I. (Európai Táj Egyezmény,
Keretegyezmény a Kárpátok védelméről, Megállapodások és memorandumok.)
Nemzetközi természetvédelmi egyezmények II. (Világörökség, Ramsari
egyezmény, Biológiai Sokféleség Egyezmény, Bonni Egyezmény, Berni
Egyezmény)
Nemzetközi természetvédelmi kutatási program (UNESCO MAB Bioszféra
Rezervátumok)

Óraszám
4
4
4
4
4
4

Természetvédelem az Európai Unióban. Az Unió természetvédelmi szempontból
jelentős intézményei, jogszabályainak típusai, természetvédelmi jogszabályai.
Emerald hálózat az európai természeti területek védelmére. Európa biogeográfiai
régiókra történt felosztása, a régiók jellemzői.
Natura 2000 területek Európában. Európai ökológiai hálózat. Natura 2000 területek
kijelölése Magyarországon (fajok, élőhelytípusok, területek)
Természetvédelmi Világstratégia. Az Európai Közösség biodiverzitás politikája. Rio
+ 10 +20 konferenciák.
A Természetvédelemi Világszövetség (IUCN) területi kategóriái és a vörös lista
kategóriái.
A természetvédelem nemzetközi szervezetei. Tevékenységük, feladataik,
jellemzésük, eredményeik. A szervezetek hazai vonatkozásai.
A természetvédelem nemzetközi adatai. Az élővilág helyzete számokban. A védett
természeti területek aránya.
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A tantárgy előadásainak megtartását, a tananyag megértését projektoros (ppt) előadások segítik.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
•
•
•

készség szintjén ismerjék a hazánkat is érintő nemzetközi egyezményeket,
jártasság szintjén ismerjék a nemzetközi természetvédelemmel kapcsolatos fogalomrendszert,
ismereti szinten ismerjék a nemzetközi természetvédelem fontosabb statisztikai adatait.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon való részvétel.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Kollokvium, mely a tételek megválaszolásából áll.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
KERT Á. (2002): A természetvédelem nemzetközi és Európai Unió-beli jogi rendszere. - WWF
füzetek 22., Budapest.
HARASZTHY L. (1999): Természeti értékeink megőrzésének lehetőségei az Európai Unióban. - WWFfüzetek 14., Budapest.
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről
IV/2. Ajánlott irodalom:
Földünkért. Az élet fenntartásának stratégiája: IUCN, UNEP, WWF. - Környezetvédelmi Minisztérium
Budapest, 1992
Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása
Magyarországon. - Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, 1995
Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (NTA IV, 2015-2020)

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