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0. Regisztrációs hét 

 

1. 
A hulladékgazdálkodás alapjai, környezeti problémák társadalmi 
összefüggései. A hulladékok környezeti hatásai, a hulladékok és a 
természeti erőforrások kapcsolata. 

Hulladékok fogalma. A hulladékok 
csoportosítása, termelési és fogyasztási 
hulladékok. Gyakorlati feladatok. 

 
2. 

Hulladékgazdálkodás törvényi szabályozása hazánkban és az Európai 

Unióban. A hazai hulladékgazdálkodás jellemzése. Hulladékgazdálkodási 
tervek típusai, szerkezeti felépítése, tartalmi követelményei. 

Országos Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Terv 2021. Hallgatói 
beszámolók. Gyakorlati feladatok. 

 

3. 
A települési hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, az önkormányzatok 
hulladékgazdálkodási kötelezettségei. A települési hulladékgazdálkodás 
célja és a megvalósítás eszközei. 

Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek 
tervezése, létesítése, működtetése és 
fenntarthatósága. Gyakorlati feladatok. 

4. 
Hulladékok gyűjtése, begyűjtése. A hulladék gyűjtőhelyek és tárolók 
kialakítása. Hulladékok átrakása, átmeneti tárolása, előkezelése. 

Hallgatói beszámolók. Gyakorlati feladatok. 

5. 
Települési hulladékok gyűjtésének és szállításának eszközei, a 
hulladékszállítás szervezése. 

78/2007 Korm. rendelet a környezeti 
alapnyilvántartásról. Gyakorlati feladatok. 

6. 
Szelektív hulladékgyűjtés jelentősége, eszközei és módszerei. A szelektíven 
gyűjtött hulladékok hasznosításának lehetőségei. 

Hallgatói beszámolók. Gyakorlati feladatok. 

7. 
Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre meghirdetett 
időpontban, zárthelyik írásának a hete 

8. 
Hulladékok előkezelése fizikai módszerekkel, előkészítő műveletek, 
fázisszétválasztási eljárások. Komponens szétválasztási eljárások. 

Hulladékok kezelése kémiai módszerekkel. 
Gyakorlati feladatok. 

 

9. 

 

Hulladékok kezelése termikus eljárásokkal, hulladékégetés folyamata, 
hulladékégető berendezések típusai. 

Hőenergia hasznosítás rendszerei, hőbontás 
(pirolízis), elgázosítás folyamata, reaktor 
típusok. Hallgatói beszámoló. Gyakorlati 
feladatok. 

10. 
Hulladékok ártalmatlanításának biológiai módszerei, komposztálás elvi 
alapjai, folyamata. 

Fémkinyerés mikrobiológiai úton, enzimes 
fermentáció. Gyakorlati feladatok. 

 

11. 
Biogáz előállítás elvi alapjai, biogáz képződés szakaszai, befolyásoló 
tényezők. 

Biogáz kitermelés szeméttelepen, az 
energiafelhasználás lehetőségei. Hallgatói 
beszámoló. Gyakorlati feladatok. 

 

12. 

 

Hulladékok elhelyezése, lerakás körülményei, lerakóhelyen végbemenő 
folyamatok. Hulladéklerakók szigetelése, víz elleni védelme. 

309/2014 Korm. rendelet a hulladékkal 
kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről. 
Gyakorlati feladatok. 

13. 
Veszélyes hulladékok kezelésének hazai szabályozása, végleges 
elhelyezésének technológiája. Nukleáris hulladékok elhelyezése. 

Hallgatói beszámoló. Gyakorlati feladatok. 

14. 
Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre meghirdetett 
időpontban, zárthelyik írásának a hete 
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 Az aláírás és vizsgára bocsátás különleges feltételei: 

Az aláírás feltétele a gyakorlatokon való részvétel. 
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