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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 a környezetrendezés témakörén belül a tájrendezés és a zöldfelületrendezés elméleti
és gyakorlati tudásanyagának összefoglalása, a terület és településrendezési tervekbe beépülő
tájrendezési feladatok, valamint a településen és környékén elhelyezkedő kondicionáló zöldfelületek
értékelési, védelmi és tervezési feladatainak ismertetése.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör - előadások
A környezetrendezési tervezés alapjai: alapfogalmak
Történeti áttekintés a rendezési tervek kibontakozásának folyamatáról, a tervezés
feladatáról, területi szintjeiről és léptékéről, a tervtípusokról
A környezetrendezés jogi szabályozása, a tervezésre vonatkozó tartalmi
előírások, a környezetrendezési tervezés folyamata.
Külterületi zöldfelületek rendezése, parkerdők, tanösvények
Zöldfelületrendezési tervezés településeken
településökológia
zöldfelületi rendszer és elemei
lakókertek, intézménykertek
közlekedési területek zöldfelületei
közparkok

Óraszám
2
2
2
4
8

növényalkalmazás
Tájrendezési tervezés
 területrendezés, területhasználat szabályozás
 tájrehabilitációs, rekultivációs tervezés
 ökológiai hálózat tervezés
Tananyagrész / témakör - gyakorlatok
Terepi gyakorlat – Sopron és Sopron könyék zöldfelületei, területhasználat
típusai, városfejlődés és környezeti problémák, a zöldfelületek szerepe, funkciói
Zöldfelület értékelési, illetve tanösvény tervezési feladat megoldása
ZH
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Óraszám
6
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1

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A tantárgy előadásain teremben számítógépes vetítéssel illusztráljuk az elhangzó ismeretanyagot,
illetve terepi bemutatással szemléltetjük az előadáson elhangzottakat. A hallgatóság részéről: az
előadásokon történő aktív részvétel, a gyakorlati feladatok megoldása, bemutatása.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tananyag elsajátíttatásával a cél az, hogy a hallgatók:
 készség szintjén ismerjék a tájrendezés és a zöldfelületrendezés feladatának környezetvédelmi
összefüggéseit, jogi szabályozását, kötelező tartalmi elemeit, a zöldfelületek értékelésének
témakörét
 jártasság szintjén sajátítsák el a tervezés szabályozási előírási vonatkozásait és az egyes,
tájrendezési és környezetalakítási feladatokra vonatkozó ismereteket.
 ismereti szinten legyenek tájékozottak a zöldfelületrendezés objektum-szintű tervezési feladatairól
és folyamatáról.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:

- Az előadásokon való részvétel.
- A hallgató igazolatlan hiányzásai nem haladják meg az egy heti óraszámot és az összes
mulasztott órák száma nem haladhatja meg az óraszám harmadát.
- A ZH összpontszámának legalább 30%-os teljesítése és az írásbeli feladat beadása.
- A tanszékről kikölcsönzött anyagok (könyvek, folyóiratok, eszközök, stb.) visszaadása.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
A tárgy tananyagának számonkérése a gyakorlati feladat értékelése, valamint kollokvium formájában
történik.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:

Konkoly-Gyuró É. 2013. Környezettervezés. Mezőgazda Kiadó.
IV/2. Ajánlott irodalom:

Dalányi L. 1995. Környezetarchitektúra. Mezőgazda kiadó. Bp.

Konkoly-Gyuró É. 2013. Tájökológiai és –tervezési glosszárium.
http://mek.oszk.hu/11500/11584/11584.pdf
Mészöly G. Szerk. 1981. Parkerdők Magyarországon. Mezőgazdasági Kiadó. Bp.
Nagy B. Szerk. 1980. Díszfák, díszcserjék termesztése és felhasználása. Mezőgazdasági Kiadó. Bp.
Ormos I. 1967. A kerttervezés története és gyakorlata. Mezőgazdasági. Kiadó. Bp.
Radó D. 1981. Fák a betonrengetegben. Mezőgazdasági Kiadó. Bp.

