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1.

Szak

Faipari Mérnök MSc

2.

Tantárgyfelelős tanszék

Faanyagtudományi Intézet

3.

Tantárgyfelelős vezető oktató

Dr. Molnár Sándor

4.

A tantárgy előadója
Beosztása
Tanszék (Intézet, Kar)
Tantárgy felvételének elő-követelménye

Dr. Molnár Sándor
Egyetemi tanár
Faanyagtudományi Intézet

Megjegyzés (Aláírás, párhuzamos felvétel)

Tárgykód

Tantárgy

Tematikája azonos
(korábban más néven oktatott)

Tárgykód

Tantárgy

5.

Követelmény*
a f v sz
V

modul

Kredit

Szemeszter

4
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6.

A tantárgy feladata a képzés céljának
megvalósításában
A hallgatók ismereteket sajátítanak az erdő- és a fagazdaság, a fakereskedelem nemzetközi
helyzetéről, folyamatairól. Megismerkednek az erdő és fatermék certifikáció jelentőségével,
továbbá földrészenként megismerik a fontosabb ipari fákat.

7.

A tantárgy részletes tematikája

8.

1. hét Föld erdő- és fagazdaságának általános jellemzése.
2. hét Európa erdő- és fahasznosítása.
3. hét Észak-Amerika erdő- és fahasznosítása.
4. hét Dél-Amerika erdő- és fahasznosítása
5. hét Ázsia erdő- és fahasznosítása
6. hét Óceánia-Ausztrália erdő- és fahasznosítása
7. hét Erdő- és fatermék certifikáció fogalma, módszerei.
8. hét A nemzetközi fakereskedelem termékenkénti útvonalai.
9. hét Zárthelyi
10. hét Európa fontosabb ipari fái..
11. hét Észak-Amerika fontosabb ipari fái.
12. hét Dél-Amerika fontosabb ipari fái.
13. hét Ázsia fontosabb ipari fái.
14. hét Óceánia-Ausztrália fontosabb ipari fái.
15. hét Összefoglaló
A tantárgy oktatásának módja
(előadás, gyakorlat, konzultáció)
A megadott témákból előadások az öt földrész ipari
fáiból pedig gyakorlati foglalkozások.
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9.

Jegyzet, tankönyv, irodalom
Szerző(k)
Elektronikus oktatási segédlet
Molnár S.

Cím

Kiadó

Faanyagismeret

R..Wagenführ
www.wordforest.fau

Holzzatlas

Szaktudás kiadó Ház
Bp. 2004.
Dresden 2006.

11.

Követelmények**
 Szorgalmi időszakban
 Vizsgaidőszakban
Pótlási lehetőségek

Zárthelyi megírása
Kollokvium
2 pót zárthelyi

12.

Konzultálási lehetőségek

Folyamatos

13.

A tantárgy elvégzéséhez szükséges
egyéni tanulmányi munka
A tantárgy tematikáját kidolgozta
Beosztása
Tanszék (Intézet, Kar)

Az intézet laboratóriumában faismereti gyakorlás.

10.

14.

Dr. Molnár Sándor
Egyetemi tanár
FMK, Faanyagtudományi Intézet

a Kari Tanács jóváhagyta.
*
a = aláírás, f = félévközi jegy, v = vizsga, sz = szigorlat
**
tantárgyi követelmény
 vizsgajegy esetén, hogy a vizsgán ill. a szorgalmi időszakban teljesített követelmények, milyen arányban és
hogyan számítanak bele a végső érdemjegy kialakításába
 félévközi jegy esetén, megállapításának módját és megszerzésének feltételeit
 a vizsgaidőszakban nem pótolható házi feladatokat, részfeladatokat, amennyiben a tantárgyi követelmény
teljes féléves feladatot, tervet tartalmaz

15.

A tantárgy rövid leírása (max. 10 rövid mondat)
A hallgatók részletesen foglalkoznak a föld egészének és a különböző földrészeknek a
fahasznosítási helyzetével. Különös figyelem fordítandó a fakereskedelem nemzetközi
útvonalaira. E területen kiemelést élveznek Magyarország export és import lehetőségei, és
kényszerei. A tárgyalt öt földrészről származó mint egy 60 fafaj fontos szerepet játszik a
nemzetközi fakereskedelemben is. Többségük hazánkban is felhasználásra került. A tárgy a
fentieknek megfelelően kitekintést ad a nemzetközi fakereskedelem és fahasznosítás aktuális
helyzetére és megismerteti a hallgatókkal hazánkban is feldolgozásra kerülő egzóta fafajokat.
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