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1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 
A tájelemzés és tájtervezés kiindulópontja a tájat alkotó elemek vizsgálata, ezek összekapcsoltsága, a 
táj uralkodó és alárendelt elemeinek és az uralkodó táji folyamatok megismerése. A tájökológiai 
ismeretekre alapozva a  jellemző hazai ill. európai tájtípusok bemutatására kerül sor. A tantárgy fő 
célja a tájban történő gondolkodás, egyféle komplex geográfiai szemléletet kialakítása, a környezet- és 
tájkutatás társadalmi beágyazottságának elemzése (jogi, adminisztrációs, közgazdasági 
feltételrendszer), továbbá a konkrét táji konfliktusok kezelésének elsajátítása, valamint a környezet 
ökológiai szemléletű értékelési módozatainak elsajátítása. 
 
2. Tantárgy tartalma: 
A táj, mint a kutatás és tervezés tárgya, tájosztályozás a tájtervezésben. Tájökológiai tervezés 
fejlődése. Tájökológiai tervezés folyamata. Magyarországi és EU-s környezetjogi alapfogalmak. 
A tájváltozások szakaszai, tájfejlődési tendenciák, tájhasználati konfliktusok.  
Tájökológiai módszerek a területi tervezésben: analízis, értékelés, interpretáció, szintézis.  
Az ökológiai regenerációs potenciál értékelése, földértékelés. Erdőhasznosítási vizsgálatok, 
optimalizációs javaslat, erdőtüzek következményeinek értékelése. A turizmus tervezése: agro- és 
ökoturizmus. A zöld folyósok jelentősége a tájtervezésben. A mezőgazdaság tájökológiai tájtervezése. 
Az autópályák tájökológiai tervezésének főbb kérdései. Városökológiai szempontú konfliktusok 
kezelése, városi tájak rehabilitációja. 
A gyakorlati foglalkozás a tájökológiai térképezés módszereinek elsajátítását foglalja magába. 
  
3. Évközi tanulmányi követelmények: 
 
4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy  
 
5. Az értékelés módszere: 
A tárgy keretében elhangzott előadások és kötelező irodalom alapján írásbeli vizsga. 
A gyakorlati jegy a gyakorlatokon való megjelenés, valamint egy konkrét feladat megoldásának 
feltétele. 
 
6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 
Videó és számítógépes prezentációs anyagok. 
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