
Az ismeretkör: 57. Környezeti elemek védelme IV. 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem 

                    2) Környezetgazdálkodás 

 

Tantárgy neve: Környezetgazdálkodás Kreditértéke: 6 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 2 óra előadás / 23 óra gyakorlat, összesen 60 óra az adott félévben 

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

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

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előkövetelmények:  

Tantárgyleírás: - 

A képzés során a hallgató megismeri a környezetvédelem kialakulását, és intézményesülésének szakaszait, 
a globális környezetvédelmi problémákat, és a termelés hatását a környezetre. Betekintést kap a 
természetvédelem, természetvédelmi értékek, és a természeti erőforrások, (és azok csoportjai) területére.  
A tantárgy anyaga kiterjed a levegőszennyezés, a légszennyezés elleni védekezés, a vízszennyezés, 
vízszennyezés elleni védekezés, valamint a talajszennyeződés folyamataira, a talajremediáció 
lehetőségeire. A hallgatók elsajátítják az ökoszisztémák sajátosságait, környezetszennyezés folyamatát 
valamint a települési hulladékgazdálkodás alapjait. 

Irodalom 

Kötelező irodalom: 
- Thyll Sz.: Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban Mezőgazda Kiadó Budapest, 1996. 
- Sántha A.: Környezetgazdálkodás. Általános rész Akadémiai Kiadó Budapest, 1993. 
- Sántha A.: Környezetgazdálkodás Részletes rész. Bp. 1993. 

Ajánlott irodalom: 
- Moser M.-Pálmai Gy.: A környezetvédelem alapjai. Bp. 1992. 
- Kerényi A.: Általános környezetvédelem. Globális gondok, lehetséges megoldások. Mozaik 

Oktatási Stúdió, Szeged 1998. 
- Mary K. Theodore – Louis Theodore: Introduction to Environmental Management, CRC Press 

Taylor & Francis, Broken Sound Parkway NW; 2009 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- Átfogóan ismeri a környezeti elemek és rendszerek alapvető jellemzőit, összefüggéseit és az azokra 

ható környezetkárosító anyagokat. 
- Ismeri a környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára alkalmas 

főbb módszereket, ezek jellemző mérőberendezéseit és azok korlátait, valamint a mért adatok 
értékelésének módszereit. 

- Ismeri az energiagazdálkodás alapjait, az energiatermelés lehetőségeit, annak előnyeit és hátrányait, 
a fenntartható fejlődés fogalmát és megvalósítási lehetőségeit. 

b) képességei 
- Képes a környezeti elemek és rendszerek korszerű mérőeszközökkel történő mennyiségi és minőségi 

jellemzőinek alapfokú vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok 
értékelésére. 



- Képes víz-, talaj-, levegő-, sugár- és zajvédelmi, valamint hulladékkezelési és -feldolgozási feladatok 
javaslat szintű megoldására, döntés előkészítésben való részvételre, hatósági ellenőrzésre és e 
technológiák üzemeltetésében részt venni.  

- Képes környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállításában történő 
részvételre.  

- Képes környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a 
kárelhárításban való részvételre. 

- Képes részt venni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés‐előkészítési munkában. 
c) attitűd 
- Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai 

együttműködésre. 
-Törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatosan fejlessze és világról szerzett tudását frissen 

tartsa. 
- Szervezett továbbképzésen való részvétellel a környezetvédelem területén tudását folyamatosan 

tovább fejleszti. 
-Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak 

véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg. 
d) autonómia és felelősség 
- Felelősséget vállal a társadalommal szemben a környezetvédelmi téren hozott döntéseiért. 
- Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi környezetvédelmi feladatait, irányítja a 

környezetvédelmi szakmai munkát. 
- Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület 

képzett szakembereivel is.  
- Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, 

technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat. 
 

 

Tantárgy felelőse: Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Fórián Sándor mesteroktató 

 

  



Tantárgy neve:  

Környezetgazdálkodás 

Tantárgy kódja:  

MK3KOGZK06K117 

Kredit: 6 Követelmény: évközi jegy Tanszék: KMT 

Óraszám: 2+3 Előkövetelmény: - 

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

HÉT ELŐADÁS GYAKORLAT:  

1.  A környezetvédelem, környezetgazdálkodás 

kialakulása, alapfogalmai. 
Római Klub, környezetünk jövője  

2.  A környezetgazdálkodás kialakulásával 

összefüggő események. 
A Föld globális problémái (népességnövekedés, 

fegyverkezés, élelmiszer válság, anyag- és 

energiaválság, globális környezeti válság. 

3.  Földi rendszerek és kapcsolataik, természeti 

erőforrások jellemzése. 
Fenntartható fejlődés és a környezetgazdálkodás 

kapcsolata 

4.  Globális környezeti problémák, és azok elemzése. A környezet védendő elemei I (föld, a víz, a 

levegő)  

5.  Környezeti tényezők, klímatényezők és azok 

hatásai. 
A környezet védendő elemei II (talaj, épített 

környezet) 

6.  A környezetszennyezés okai, formái és forrásai. A légkör és tulajdonságai. A légkör potenciális 

szennyezőanyagai és csoportosításuk. 

7.  Első rajzhét 

8.  A levegőszennyezés folyamata, részfolyamatai. Fontosabb gázszennyezők és eredetük, hatásuk.  
 

9.  A levegőszennyezők távozása a légtérből. 
Londoni szmog. Los Angelesi szmog 

A légszennyezés típusai és jellemzéseik. 
A transzmisszió. Fotokémiai szmogok  

10.  Vizek szennyezésének formái, a víz minősítése. A száraz és nedves, savas ülepedés a légkörben 

11.  Talajpusztulás, erózió, defláció folyamata. A hulladékgazdálkodási törvény célkitűzései és 
alapelvei 

12.  Hulladékgazdálkodás, kezelési eljárások 
csoportosítása. 

A hulladékok másodnyersanyagként vagy 
energiahordozóként történő hasznosítása 

13.  Természetvédelem szakaszai, fogalma, 
felosztása. Természetvédelmi értékek 
csoportosítása, jellemzése. 

Területtel védett értékek felosztása. Nemzeti 
park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi 
terület fogalma, feladata. Hazai nemzeti parkok. 

14.  Második rajzhét 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: Évközi Zh (esetleges Pót zh) eredményeinek átlaga ≥ 2 

Teljesítményértékelés: Zh eredmény alapján 

 


