
 
 

Tantárgy neve: Agrár - és környezetpolitika Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 100/0 (kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 27 óra előadás és 0 óra gyakorlat az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: például esetismertetések, 
tematikus prezentációk, üzemlátogatás, demonstrációs laboratóriumi gyakorlatok, terepi 
bemutatók, stb. 

A számonkérés módja: koll. /gyak. 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: önálló projektfeladatok, számítási 
feladatok, tervezési feladatok, laboratóriumi gyakorlat előtti kis ZH, stb. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban az előadások 

A tantárgy általános célja, hogy készség szintjén növeljük a hallgatók vidékfejlesztési és 
környezetpolitikai ismereteit, a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló 
környezettudatos gazdálkodás és tájhasználat kialakítása érdekében. Cél a környezetgazdálkodási 
agrármérnökök szakos hallgatók megismertetése az Európai Unió és Magyarország agrár- és 
környezetpolitikájával. A hallgatók megértik az agrár- és környezetpolitikák rendszerének 
működését, az eltérő intézkedéseket képesek lesznek összefüggéseiben átlátni. 
 

1. A Közös Agrárpolitika története, jövője.  
2. A Közös Agrárpolitika és a vidékfejlesztés. SPS és SAPS rendszer, ágazati politikák, 

agrárpiaci rendtartás, kölcsönös megfeleltetés. 
3. A KAP alkalmazása Magyarországon. Az agrárpolitikai szabályozások áttekintésére 

hazánkban. 
4. A környezetpolitika fogalma, környezetpolitikai alapelvek. A környezetpolitika eszköztára. 

Az Európai Unió környezetpolitikája. 
5. Környezetvédelem és környezetpolitika Magyarországon. 
6. Nemzeti Környezetvédelmi Program. 
7. A környezetpolitika és egyéb kapcsolódó szakpolitikák (klíma-, energia-, 

közlekedéspolitika stb.). 
8. A környezetpolitika eszköz- és intézményrendszere. 
9. A vállalati tevékenység környezetpolitikai szabályozása. 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban a gyakorlatok 

A tantárgyhoz nem tartozik gyakorlat. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Halmai, P. (2007): Az Európai Unió agrárrendszere. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 402 p. 
(ISBN: 978-963-286-370-2). 

2. Kiss, K. (2008): Zöld gazdaságpolitika. Aula Kiadó. Budapest. 317 p.  
3. Popp, J. (2004): Az EU Közös Agrárpolitikájának elmélete és nemzetközi mozgástere. 

Európai Agrárpolitikai Kft. Budapest. 320 p. (ISBN: 963-217-735-5). 



4. Vidékfejlesztési Minisztérium (2103): IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program (2014-
2019). Vidékfejlesztési Minisztérium. Budapest. 109 p. http://2010-
2014.kormany.hu/download/5/c7/11000/IV%20Nemzeti%20K%C3%B6rnyezetv%C3%A9
delmi%20Program.pdf 

5. Villányi L., Vasa L. (2007): Agrárgazdaságtan, EU agrár- és környezetpolitika. DE AMTC 
AVK, Debrecen. 224 p. (ISBN: 978-963-9732-63-6). 

Azoknak az előírt  szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudás: 
− Ismeri és érti az agrárgazdaság és a vele kapcsolatos ipari termelés, a környezetvédelem 

szereplőinek sajátosságait, szerepüket a nemzetgazdaságban és a társadalomban. 
− Ismeri, érti és alkalmazza a természetes környezet megóvásának alapelveit, a 

környezetvédelmi és természetvédelmi előírásokat. 
− Van rálátása az Európai Unió, a szakpolitika és a vállalati szintű K+F+I tevékenységek 

összefüggéseire, azok fennálló kölcsönhatásaira. 
b) képesség: 

− Képes eligazodni és szakmailag megalapozott véleményt alkotni az agrárgazdasághoz 
kapcsolódó hazai, nemzetközi gazdaságpolitikai és társadalmi eseményekben és 
jelenségekben. 

− Képes a szakterület tevékenységrendszerének meghatározására, megtervezésére, 
megszervezésére. 

− Képes agrár és környezetvédelmi szakigazgatási alap- és irányítói feladatok ellátására. 
− Képes a mérnöki munka során az egyének és a társadalom egészségét javító-támogató, 

környezetbarát megoldások előnyben részesítésére. 
c) attit űd: 

− Elkötelezett a környezetvédelem, természetvédelem és a fenntartható agrárgazdaság 
mellett. 

− A környezetgazdálkodás összefoglaló és részletezett problémaköreit megérti és hitelesen 
közvetíti. 

d) autonómia és felelősség: 
− Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések 

kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában a környezetgazdálkodás 
területén. 

− Szakmai felelősségtudattal hoz döntéseket. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Juhász Csaba, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

Évközi ellenőrzés módja (pl. 1 db évközi zárthelyi dolgozat): 

- 

Számonkérés módszereinek részletei (pl. szóbeli, írásbeli, szóbeli és írásbeli, gyakorlati jegy, 
megajánlott jegy, stb.): 

Írásbeli vizsga. 

Az aláírás megszerzésének feltételei (pl. jegyzőkönyv, tanulmány, tervezési feladat 
dokumentációja, stb.): 

- 

 



Vizsgakérdések, tételsor: 

A heti előadások címe lefedi a tételsort. 

 


