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0. Regisztrációs hét 

1. Ipari termelés környezeti hatásai, globális 
környezeti problémák, fenntartható fejlődés és a 
vállalati szektor. Vállalati stratégia és a 
környezetvédelem, ipari technológiák és a 
fenntartható fejlődés, csővégi és tiszta 
technológiák. Környezettudatos vállalat irányítás, 
környezetmenedzsment eszközök, 
környezetmenedzsment rendszerek, integrált 
menedzsment rendszerek. 

Esettanulmányok 

2. Mezőgazdasági tevékenységek környezeti hatásai, 
természetközeli állattartási, és növénytermesztési 
technológiák. Vágóhídi technológiák, húsipari 
technológiák, környezeti hatásai, tisztább termelési 
megoldások. 

Esettanulmányok 

3. A biogáz előállítás technológiája, Komposztálási 
technológiák 

Esettanulmányok 

4. A sörgyártás technológiája, környezeti hatásai, 
tisztább termelési megoldások. Növényolajipari 
technológiák, környezeti hatásai, tisztább termelési 
megoldások. Sütő- és Édességipari technológiák, 
környezeti hatásai, tisztább termelési megoldások. 

Esettanulmányok 

5. Építőanyag ipar, műanyag- és üveggyártás 
környezeti hatásai, újrahasznosítás, tisztább 
termelési megoldások. Elektronikai cikkek 
környezetterhelő összetevői, elektronikai 
hulladékok feldolgozása, zöld elektronika, zöld 
nyomdaipari megoldások. 

Esettanulmányok 
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o Órai csapatfeladatok megoldása  
o Elkészített féléves feladatok bemutatása: ppt előadás formájában 
o Órai megjelenés minimum 70%-os mértéke 
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 teljesítmény értékelés: 

Vizsga 
o 60 perc 
o 5 feladat 
o 0%-59% elégtelen 
o 60%-69% elégséges 
o 70%-79% közepes 
o 80%-89% jó 
o 90%-100% jeles 

 


