
Az ismeretkör: Önálló tárgy 

Kredittartománya (max. 12 kr.): - 

Tantárgyai: - 

 

Tantárgy neve: Környezeti elemek és azok védelme I. Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 2 óra előadás / 1 óra gyakorlat, összesen 15 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja (kollokvium / évközi jegy / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): laboratóriumi gyakorlat 
anyagából írásbeli számonkérés 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előkövetelmények: -  

Tantárgyleírás: 

A tárgy keretében a hallgatók megismerhetik a környezeti kémia és környezetvédelem, -gazdálkodás 
tárgyát, alapfogalmait, a környezetet felépítő elemeket, biogeokémiai körforgásokat. A tananyag kiterjed 
a Föld szféráinak jellemzésére, valamint az ezeket érő természetes és antropogén eredetű szennyező 
anyagokra és hatásaikra. Bemutatásra kerül a légkör szerkezete és szennyező anyagai, a légszennyeződés 
folyamatai (emisszió, transzmisszió, immisszió), ózonréteg problémája, szmogok, savas ülepedés, valamint 
a levegőszennyezettségi vizsgálatok jellemzői. A hallgatók megismerhetik a levegőszennyeződés 
csökkentésének módszereit is. A tárgy keretében a hallgatók megismerhetik a víztisztaságvédelem, -
gazdálkodás alapfogalmait, területeit, a vizek csoportosítását, jellemzőit, továbbá a vízszennyező anyagok 
típusait, a víz minősítésének módszereit. A tananyag bemutatja a jellemző vízkezelési megoldásokat és 
alkalmazásaikat. 

Irodalom 

Kötelező és ajánlott irodalom: 
- Oktatási anyagok, előadásvázlatok, Elérhető elektronikusan: https://elearning.unideb.hu/ 
- Papp Sándor – Rolf Kümmel: Környezeti Kémia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. 
- Dr. Papp Sándor: Környezeti Kémia, Környezetmérnöki Tudástár, Pannon Egyetem, Veszprém, 

2011. HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 pályázat, ISBN: 978-615-5044-34-2  
- Dr. Kőmíves József: Környezeti analitika, Műegyetemi kiadó, Budapest, 2000. 
- Moser Miklós, Pálmai György: A környezetvédelem alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

2006. 
- Dr. Szlávik János: Környezetgazdálkodás, Környezetmérnöki Tudástár, elektronikus tananyag, 

HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0, Pannon Egyetem, Veszprém, 2011. 
- Dr. Rédey Ákos: Földünk állapota, Környezetmérnöki Tudástár, elektronikus tananyag, HEFOP 

3.3.1-P.-2004-0900152/1.0, Pannon Egyetem, Veszprém, 2011. 
- Dr. Öllös Géza- Dr. Borsos József: Vízellátás és csatornázás I., Műegyetemi kiadó, Budapest, 1994. 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismereteket, azoknak megfelelő szintű elméleti és 

gyakorlati alkalmazását; 
- a környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára, mérési 

tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére vonatkozó módszereket; 

b) képességei 



- környezeti ártalmak feltárására, megelőzésére, környezet-egészségügyi intézkedések kidolgozására és 
betartatására; környezetvédelmi eljárások (víz-, levegő- és talajvédelem, hulladékgazdálkodás) 
tervezésére, kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra; 
környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítésére; környezeti hatástanulmányok, felülvizsgálatok 
irányítására, elkészítésére; 

- a fenntartható fejlődést biztosító technikák, technológiák felhasználására, optimális megválasztására, 
irányítására 

 
c) attitűdje  

- törekszik aktív részvételre a munka- és tűzvédelmet, valamint az emberi egészség és a környezet 
védelmét és a környezet védelmét koordináló központi és helyi igazgatási szervek tevékenységében; 

- vállalja a részvételt a munka-, tűz-, emberiegészség- és környezetvédelmi tanácsadói, döntés-
előkészítési munkában; 

- törekszik önművelésre, önfejlesztésre, a saját ismeretek magasabb szintre emelésére. 
 

d) autonómiája és felelőssége 
- szakmai feladatainak elvégzése során környezettel szembeni érzékenység, elkötelezettség jellemzi és 

igényes a minőségi munkára;  
- kreativitás, rugalmasság és problémafelismerő és -megoldó készsége alapján felelősséget vállal a 

vészhelyzet felismerésében és krízishelyzeti döntéshozatalban; 
-váratlan döntési helyzetekben alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre; 

 

Tantárgy felelőse: Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Keczánné Dr. Üveges Andrea egyetemi docens, 

Izbékiné Szabolcsik Andrea, tanársegéd 

 

  



Tantárgy neve:  

Környezeti elemek és azok védelme I. 

Tantárgy kódja:  

MK2KEV1K05KX17 

Kredit: 5 Követelmény: kollokvium (írásbeli vizsga) Tanszék: KMT 

Óraszám: 2+1 Előkövetelmény: - 

Tantárgyfelelős: Dr. Bodnár Ildikó Tantárgy oktatói: Dr. Bodnár Ildikó,  

Keczánné Dr. Üveges Andrea 

Izbékiné Szabolcsik Andrea 

KONZULTÁCIÓ ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  
Dr. Bodnár Ildikó: 
A környezeti kémia és környezetvédelem, -gazdálkodás tárgya, alapfogalmai, a környezetet 
felépítő elemek, biogeokémiai körforgások. A Föld szféráinak jellemzése, valamint az ezeket érő 
természetes és antropogén eredetű szennyező anyagok és hatásaik. 

2.  
Dr. Bodnár Ildikó: 
A hidroszféra szerkezete, a víz körforgása. Víztisztaságvédelem, -gazdálkodás alapfogalmai, 
területei, a vizek csoportosítása, jellemzőik, továbbá a vízszennyező anyagok típusai, a víz 
minősítésének módszerei. Víz- és szennyvízkezelési megoldások és alkalmazásaik. 

3.  
Keczánné Dr. Üveges Andrea:  
A légkör szerkezete és szennyező anyagai, a légszennyeződés folyamatai (emisszió, 
transzmisszió, immisszió), ózonréteg problémája, szmogok, savas ülepedés, valamint a 
levegőszennyezettségi vizsgálatok jellemzői. 

4.  
Keczánné Dr. Üveges Andrea:  
A levegőszennyeződés csökkentésének aktív és passzív módszerei. 

5.  
Laboratóriumi mérési gyakorlatok a környezeti elemek védelme/környezeti analitika 
tárgyköréből a kiadott gyak. segédlet alapján (https://elearning.unideb.hu/) 
Laboratóriumi gyakorlati anyag számonkérése: Labor ZH (E218. Laboratórium), 
1. csoport: Dr. Bodnár Ildikó, Keczánné Dr. Üveges Andrea   
2. csoport: Dr. Bodnár Ildikó, Izbékiné Szabolcsik Andrea 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele:  
Az aláírás feltétele a gyakorlati jegy megszerzése, azaz: 

 gyakorlati mérések elvégzése,  

 a mérési jegyzőkönyvek értékelhető beadása, 

 gyakorlati jegy megszerzése 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele:  

Az elméleti részből származó eredmény a kollokvium jegyében 2/3 arányban, a gyakorlati jegy pedig 1/3 
arányban számít. 

 


