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
Természetvédelmi tervezés
Bartha Dénes
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:

Bartha Dénes
vizsga
5
heti: 2/3/0

féléves: 9/12/0

kötelező

2
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 a hallgatók megismerkedjenek a természetvédelmi tervezés
alkalmazott módszereivel, elmélyült ismeretekhez jussanak a nemzeti park igazgatóságok fejlesztési
terveinek és a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervek készítésével kapcsolatban.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Előadások
A természetvédelmi tervezés célja.
A természetvédelmi tervezés jogszabályi hátterének ismertetése.
A Nemzeti Biodiverzítás-monitorozó Rendszer tervezési részeinek ismertetése.
A Natura 2000 program tervezési részeinek ismertetése.
A Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (NTA) sajátosságai, célja, felépítése,
érvényessége, kapcsolódása.
Az NTA-I, NTA-II, NTA-III, NTA-IV ismertetése
A nemzeti park igazgatóságok fejlesztési tervei (éves és középtávú munkaterv,
kezelési előírások kidolgozása)
A nemzeti park igazgatóságok adminisztratív feladatainak tervezése (nyilvántartás,
birtokpolitika, ellenőrzés), a tervek felülvizsgálata
Gyakorlatok
A tervezést megalapozó dokumentáció tartalmi követelményei, adatforrások

Óraszám
2
4
2
2
4
4
4
4
6

Védett területek tervezése és méretezése (természetvédelmi funkciók, övezeti
rendszerek, természetvédelmi terület-felhasználási kategóriák)
Zárthelyi dolgozat 1.
A nemzeti park igazgatóságok fejlesztési tervei (esettanulmányok)
A nemzeti park igazgatóságok ügyviteli tervei (esettanulmányok)
Védett természeti területek kezelési tervei (esettanulmányok)
Natura 2000 területek fenntartási tervei (esettanulmányok)
Fajvédelmi tervek (esettanulmányok)
Zárthelyi dolgozat 2.
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A tantárgy előadásainak és gyakorlatainak megtartását, a tananyag megértését projektoros
előadások (ppt) segítik.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
• készség szintjén ismerjék a természetvédelmi tervezés célját és jogszabályi hátterét
• jártasság szintjén ismerjék a védett területek tervezésének szabályait, módjait
• ismereti szinten ismerjék a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv tartalmát, illetve a nemzeti park
igazgatósági fejlesztési és ügyviteli tervek legfontosabb célkitűzéseit

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel. Az évközi számonkéréseket legalább 60 %-ot
meghaladóan kell teljesíteni.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Kollokvium, mely a tételek megválaszolásából áll.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről.
Nemzeti Természetvédelmi Alapterv IV. 2015-2020.
IV/2. Ajánlott irodalom:
HORVÁTH, F. és mtsai (1997): Nemzeti biodiverzitás monitorozó rendszer, I-XI, MTA ÖBKI és MTM
Budapest.
MARGÓCZI K. (1999): Természetvédelmi biológia. - Jate Press, Szeged.

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)

Illetékesség
oktató
adminisztrátor
szakfelelős
Kari Tanács

Neptun jogosultság
lekérdezés
feltöltés, módosítás
lekérdezés
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átfedések kiszűrése, ellenőrzés

intézetvezető

lekérdezés

