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( D )    IV.  1.  Tantárgyleírások 
 
 
Tantárgy neve: Környezetvédelem Magyarországon 
 
Mely szakokon oktatják: vegyes 
 
Tantárgyfelelős neve: 
dr. Perczel György 

Tantárgyfelelős beosztása: 
tszv. egy. docens 

 
 
Tantárgy besorolása: kötelezően választható spec. koll.  
Tantárgy heti óraszáma:  2                                    tanóra elmélet 
Tantárgy heti óraszáma:  –                                    tanóra tantermi gyakorlat 
Tantárgy heti óraszáma:  –                                    tanóra laboratóriumi gyakorlat 
Előirt küls ő szakmai gyakorlat: – 
Tantárgy összóraszáma: 28                                            tanóra 
Tantárgy félévigénye: egy                                               félév (a 8. szemeszter) 
Számonkérés módja: kollokvium 
Tantárgyhoz rendelt kreditek száma:  –                          kredit  – 
 
 

Tantárgy elsajátításához feltételezett tudásanyag, előképzettségi szintű 
 A természeti és társadalomföldrajzi tárgyak környezettel összefüggő ismeretanyaga. 
 
 
Tantárgy célja, célkitűzései: 
 A tantárgy oktatásának célja az, hogy az érdeklődő hallgatók környezetvédelmi ismereteit rendszerezett 
ismeretekkel alapozza, elősegítse a környezetvédelemmel összefüggő szemlélet kialakítását, a környezettudat 
növelését. 
 
 
A tantárgy évközi ellenőrzés módjai: 

Kollokváltatás. 
 
 
A tantárgy tartalma:  
Főbb tematikus egységek: 
– A környezetvédelem kialakulásának okai, fontosabb eseményei, a fenntartható fejlődés. 
– A környezetvédelem tevékenységi szintjei, a globális, a regionális és a lokális környezeti problémák sa-

játosságai. 
– A környezet állapotát befolyásoló tényezők Magyarországon. 
– A litoszféra, a pedoszféra, a hidroszféra, az atmoszféra állapotának jellemzői, emissziós, immissziós szintek. 

Regionális sajátosságok. 
– Környezetvédelmi politika, Nemzeti Környezetvédelmi Program. 
– A fenntartható fejlődés hazai stratégiái, modelljei. 
– Nemzetközi együttműködés a környezetvédelemben. 
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        FOLYTATÁS 
Tantárgy neve: Környezetvédelem Magyarországon 
 
 
 
Kötelező és ajánlott jegyzetek, irodalom jegyzék: 
Kötelező irodalom: 
– Közös jövőnk (Brutland jelentés) Mezőgazdasági Könyvkiadó, Bp. 1998. 
– Thyll Szilárd szerk.: Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban. (Egyetemi tankönyv.)  Mezőgazda Kiadó, 

Bp. 1996. 
– Perczel György: Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. (Egyetemi tankönyv.) Eötvös Kiadó, Bp. 1996. 
Ajánlott irodalom: 
– Környezetvédelmi lexikon I-II. Akadémiai Kiadó, Bp. 1993. 
– Forster, Ulrich: Környezetvédelmi technika. Springer-Verlag, Budapest, 1991. 
– Környezet és fejlődés c  folyóirat. 
 
 
A tantárgy tárgyi szükségletei: 
– előadóterem, táblák 
– írásvetítő, transzparensek  
– információbázisok (nyomtatott, elektronikus, térképi) 
– könyvtári háttér 

 
 
Tantárgyi vonatkozású kutatások: 
 A különböző szakmai műhelyek kutatási eredményeit a kormányzati szintű összefoglalók, programok 
főbb tartalmi vonatkozásait a tananyagba beépítjük. 

 
 
A tantárgy minőségbiztosítási módszerei: 
– Anoním kérdőíves megkérdezés. 
– Hallgatókkal folytatott konzultáció. 
– Tanszéki értekezleteken áttekintjük, megvitatjuk a tárgy oktatásával kapcsolatos tapasztalatokat. 
 
 
A tantárgy fejlesztési politikája: 
– A környezetvédelmi ismeretanyag folyamatos szelekciója, képzési struktúrába illesztése. 
– A társadalmi szükségletekkel adekvát szemléletmód és környezettudat fejlesztése. 
– Információbázis fejlesztése. 
 
 
Személyi feltételek (létszám, felkészültség): 
 A spec. koll. előadásait Perczel György  kandidátus, egyetemi docens tartja. 


