
Az ismeretkör: Környezetmenedzsment 

Kredittartománya (max. 12 kr.):12 

Tantárgyai: 1) Környezet- és minőségmenedzsment  2) Alkalmazott minőség- és 

környezetmenedzsment 

3) Projekt- és környezetmenedzsment  

 

Tantárgy neve: Környezet- és minőségmenedzsment3 Kreditértéke:  

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 2 óra előadás / 1 óra gyakorlat, összesen 36 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: 1. félév 

Előkövetelmények:- 

Tantárgyleírás: A tantárgy keretén belül a hallgató megismerkedik az ISO 14001 Környezetközpontú 

Irányítási Rendszer (KIR) szabvány követelményeivel. A KIR bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges 

dokumentált információk azonosítása és megértése kiterjed: a KIR politika, környezeti célok, környezeti 

tényezők, környezeti hatások, megfelelési kötelezettségek, kockázatok és lehetőségek, felkészültség, 

vészhelyzeti felkészültség és reagálás, belső audit, vezetőségi átvizsgálás követelményekre. 

A minőségmenedzsment keretin belül a hallgató megismerkedik az ISO 9001 Minőségirányítási Rendszer 

(MIR) szabvány követelményeivel. A MIR rendszerhez kapcsolódóan feldolgozásra kerülnek: a 7 alapelv, 

a PDCA ciklus, az érdekelt felek elvárásai, a vevői panasz és vevői elégedettség, a minőségcélok, a 

mérőeszközök, működéstervezés, nemmegfelelő kimenetek kezelése, a teljesítményértékelés, valamint a 

folyamatos fejlesztés követelmények. 

 

Irodalom 

Kötelező irodalom:  
- Dr. Szűcs Edit (szerk.): Minőségbiztosítás, az elmélet és ami mögötte van, Debrecen, 2018. 
- Halczman Attila (szerk.): Integrált irányítási rendszer elmélete és gyakorlata, Debrecen, 2018. 
- A.R. Tenner – I.J. De Toro : Teljes körű minőségmenedzsment TQM 4. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 2005. 
- MSZ EN ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítási rendszerek követelmények. 
- MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények. 
Ajánlott irodalom: 

-  

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- Ismeri a környezetvédelmi szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai 
korlátait és problémamegoldó technikáit. 
- 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. 

b) képességei 
 



- 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. 
- Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik. 
- A termelő és egyéb technológiák fejlesztése és alkalmazása során képes az adott technológiát 
fejlesztő és alkalmazó mérnökökkel az együttműködésre a technológia környezetvédelmi szempontú 
fejlesztése érdekében. 
- Képes a technológia megismerése után feltárni az alkalmazott technológiák hiányosságait, a 
folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. 

- Képes részt venni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés előkészítési munkában. 
c) attitűd 

- Vállalja és hitelesen képviseli a környezetvédelem társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. 
- Együttműködik a környezetvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, de vitaképes az 
optimális megoldások kidolgozása érdekében. 
- Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak 
véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Felelősséget vállal a társadalommal szemben a környezetvédelmi téren hozott döntéseiért. 
- Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi környezetvédelmi feladatait, irányítja a 
környezetvédelmi szakmai munkát. 
- Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, 
technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat 
 

 

Tantárgy felelőse: Dr. Frankó Krisztina, egyetemi iadjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Halczman Attila 

 

  



Tantárgy neve: Környezet- és minőségmenedzsment Tantárgy kódja: MK6KMMMM03KX17 

Kredit: 3 Követelmény: évközi jegy Tanszék: MMVT 

Óraszám: 2+1 Előkövetelmény: - 

Tantárgyfelelős: Dr. Frankó Krisztina, egyetem iadjunktus Tantárgy oktatói:  

KONZULTÁCIÓ ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  MSZ EN ISO 14001 Környezetközpontú 
Irányítási Rendszer (KIR) szabvány felépítése, 
követelményei 

ISO 14001 szabvány 4-10 fejezetéhez 
kapcsolódó gyakorlati feladat. 

2.  Környezeti tényezők és hatások,  

KIR - Kockázatok és lehetőségek 

Vállalati környezetre vonatkoztatott 
környezeti tényezők és hatások azonosítása 
gyakorlati feladat.  

Kockázatok felmérése és kezelése. 

3.  Környezeti célok és elérésük megtervezése, 

Belső audit, vezetőségi átvizsgálás 

KIR célok megfogalmazása és eléréshez 
szükséges tevékenységek tervezése.  

Audit szituációk gyakorlása, esettanulmányok 
feldolgozása. 

4.  MSZ EN ISO 9001 Minőségrányítási Rendszer 
(MIR) szabvány felépítése, követelményei 

ISO 9001 szabvány 4-10 fejezetéhez 
kapcsolódó gyakorlati feladat. 

5.  MIR 7 alapelv, PDCA ciklus, 

Érdekelt felek elvárásai, a vevői panasz és 
vevői elégedettség 

MIR szabvány 7 alapelvhez valamint PDCA 
ciklushoz kapcsolódó fejezeteinek 
azonosítása. 

Érdekelt felek valamint az érdekelt felek 
elvárásainak azonosítása. Vevői 
elégedettségmérés, panaszkezelés 
esettanulmányok feldolgozása. 

6.  MIR - Kockázatok és lehetőségek 

MIR – teljesítményértékelés, folyamatos 
fejlesztés 

Vállalati környezetre vonatkoztatott 
kockázatok felmérése és kezelése. 

Audit szituációk gyakorlása, esettanulmányok 
feldolgozása. 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: Részvétel a gyakorlatokon a TVSZ előírásai szerint. A kiadott feladatok megoldása. 

 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: Zárthelyi dolgozat a TVSZ előírásai szerint. 

 

 


