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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 az utak és a hozzájuk köthető közlekedéssel
kapcsolatos környezeti problémákat, a közlekedés környezeti hatásait, hatáscsökkentő
lehetőségeket.

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

Óraszám

Közlekedés okozta környezetterhelések: globális felmelegedés, biodiverzitás csökkenése,
savasodás.
Közlekedés környezeti hatásai, potenciális hatótényezők.
Utak közvetett és közvetlen hatása a talajra, vízre, levegőre, élővilágra, művi elemre,
emberre, tájra. Hatásterületek, hatótávolságok.
Környezetvédelmi (hatáscsökkentő) intézkedések a különféle környezeti elemek
esetében, útszegélyek, ökohidak, vadátjárók.
Egy kiválasztott úttípus 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 anyagának megértését demonstrációs eszközök (diavetítő, video)
alkalmazása segíti. A hallgatóság részéről: az előadásokon történő aktív részvétel, házi feladatok,
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 utakkal kapcsolatos hatásvizsgálati eljárásban, hatáscsökkentési
lehetőségekben, 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 leadott tananyagból a szorgalmi időszak végén zárthelyi dolgozatot írnak a
hallgatók, annak eredménye és az egyéni feladat együttesen adja a félévközi jegy értékét.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
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