
Az ismeretkör: 42. Műszaki menedzsment 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 5 

Tantárgyai: 1) Projekt- és környezetmenedzsment 

 

Tantárgy neve: Projekt- és környezetmenedzsment Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 2 óra előadás / 2 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: 7. félév 

Előkövetelmények: Minőségügy és mérnöki menedzsment alapjai  

Tantárgyleírás: 

A tantárgy célja, feladata, hogy megismertesse a projektmenedzsment fogalmát, eszközeit és módszereit, 
és mindezek alkalmazását a környezetmenedzsment témakörén belül. Ehhez ismerteti a főbb 
környezetmenedzsment problémákat, rendszereket, szabályozásokat is.  
 
Az ismeretanyag áttekinti a projekt és a projektmenedzsment meghatározását, a projekt folyamatát, a 
projektek szervezetét, szereplőit. Ezt követik a projektek tervezésénk, végrehajtásának és zárásának 
ismeretei, kiegészítve a projektmenedzsment tevékenységet segítő szoftverek és a pályázati források 
ismertetésével. 
 
A környezetmenedzsment terén a főbb problémák, rendszerek áttekintését követik a levegő, a víz és a 
szennyvíz és a szilárd hulladék környezetmenedzsment kérdései. A sort a zaj és egyéb szennyezők; a 
megelőzés; a környezeti kockázatok kérdései zárják. 

Irodalom 

Kötelező irodalom:  
- Szűcs István – Nagy Adrián Szilárd: A projektmenedzsment gyakorlata, Debrecen, Debreceni 

Egyetem, 2015, ISBN: 978-615-80290-8-7  
- Juhász Csaba - Szőllősi Nikolett: Környezetmenedzsment, Debrecen, "Az Észak-alföldi Régióért" 

Kht., 2008, ISBN: 978-963-9874-06-0 
- Daróczi Miklós: Projektmenedzsment, Szent István Egyetem, 2011 
- Gareis, Roland: Projekt? Örömmel!, Budapest, HVG Kiadó, 2007, ISBN: 978-963-9686-15-1 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- Ismeri és alkalmazza a környezetmérnöki szakmához kötött természettudományos és műszaki 
elméletet és gyakorlatot. 
- Ismeri a közgazdaság- és környezet-gazdaságtan, projekt- és környezetmenedzsment fogalmát, 
eszközeit a környezetvédelem területén. 

 
b) képességei 

- Környezetvédelmi szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett 
általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, 
összefüggéseket, eljárásokat. 
- Ismeretei alapján képes projektek, pályázatok megvalósításában illetve ellenőrzésében részt venni. 
- Képes komplex (környezeti-gazdasági-társadalmi) munkák döntéseinek előkészítésére és 
lebonyolításának támogatására. 



 
c) attitűd 

- Nyitott és fogékony a környezetvédelmi szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és 
innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. 
- Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján, 
összetett megközelítésben végezze. 
- Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket. 
 

d) autonómiája és felelőssége 
- Kezdeményező szerepet vállal a környezetvédelmi problémák megoldásában, feltárja az alkalmazott 
technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő 
intézkedések megtételét. 
-  Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs 
változásokat. 

 

Tantárgy felelőse: Dr. Szendrei János, egyetemi docens, PhD 

 

  



Tantárgy neve: Projekt- és környezetmenedzsment Tantárgy kódja: MK3PKMMM05KX17 

Kredit: 6 Követelmény: évközi jegy Tanszék: KMT 

Óraszám: 2+2 Előkövetelmény: Minőségügy és mérnöki 
menedzsment alapjai 

Tantárgyfelelős:  
Dr. Szendrei János, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatója: 
Dr. Szendrei János, egyetemi docens, PhD 

HÉT ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  A projekt és a projektmenedzsment 
meghatározása 

Esettanulmányok, feladatmegoldás 

2.  A projekt folyamata. A projektek szervezete, 
szereplői 

Esettanulmányok, feladatmegoldás 

3.  A projektek tervezése Esettanulmányok, feladatmegoldás 

4.  A projektek végrehajtása és zárása Esettanulmányok, feladatmegoldás 

5.  A projektek tervezése Esettanulmányok, feladatmegoldás 

6.  A projektmenedzsment tevékenységet 
segítő szoftverek. Pályázati források 

Esettanulmányok, feladatmegoldás 

7.  A környezetmenedzsment problémái, 
rendszerei, módszerei 

Esettanulmányok, feladatmegoldás 

8.  Az anyag- és az energiafelhasználás 
környezetmenedzsment kérdései 

Esettanulmányok, feladatmegoldás 

9.  A környezeti kibocsátások környezet-
menedzsment kérdései 

Esettanulmányok, feladatmegoldás 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: gyakorlaton való részvétel, a gyakorlati feladatok teljesítése és elégséges szintű 
beadandó dolgozat megírása. 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: 

Évközi jegy: az elmélet (beadandó dolgozat) és a gyakorlat (gyakorlati feladatok) jegyének átlaga. 

 


