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1. TANTÁRGYLEÍRÁS 
 
Tantárgy neve:  

KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

Tantárgy Neptun kódja:  MAKKEM232BL 
Tárgyfelelős intézet:  Miskolci Egyetem, 
Műszaki Anyagtudományi Kar,  
Kémiai Intézet 
Tantárgyelem:  kötelező (Bsc törzsanyag) 

Tárgyfelelős: Dr. Bánhidi Olivér c. egyetemi tanár, ny. egyetemi docens 
Javasolt félév:   6. (tavaszi) félév Előfeltétel: szerves kémia, fizikai kémia  
Óraszám/hét:  10 óra előadás + 10 óra 
gyakorlat 

Számonkérés módja:  Aláírás, kollokvium 

Kreditpont: 4  Tagozat: Bsc levelező  
 
A tantárgy feladata és célja: 
A fenntartható fejlődés alapgondolatából kiindulva a környezetvédelem egyes 
szakterületeinek részletes megismertetése a hallgatókkal. A részterületeken belül 
alkalmazott technikák, technológiák elméleti és gyakorlati elsajátítása. 
 
A tantárgy tematikus  leírása: 
Környezetvédelem kialakulása, története,  

- környezetvédelem fontosabb hazai jogszabályai, 
- környezetvédelem hazai szervezeti felépítése. 

A földtani közeg és a felszín alatti víz védelmének alapjai  
- talaj funkciói, a talaj szerepe a felszín alatti vizek minőségének védelmében;  
- felszín alatti vizek jelentősége, mennyisége, minősége stb. 
- Magyarország vízellátását veszélyeztető tényezők, 
- a leggyakrabban előforduló szennyezőanyagok.  

A földtani közeg és a felszín alatti víz kármentesítése , 
- múltbeli szennyezések bemutatása, 
- kármentesítés főbb szakaszainak bemutatása (tényfeltárás, beavatkozás, 

monitoring), 
- pontszerű feltárási technológiák bemutatása, 
- mintavétel, mintavizsgálatok, 
- kármentesítési módszerek csoportosítása, néhány technológia bemutatása. 

A felszíni vizek védelme: 
- vízterhelés - vízszennyezés, vízszennyező anyagok 
- a felszíni vizek védelmének jogi alapjai, 
- a felszíni vízvédelem alapelvei, 
- vízminőségi kárelhárítás 
- szennyvízkezelés alapjai 

Hulladékelhelyezés 
- hulladéklerakók csoportosítása, 
- korszerű hulladéklerakók felépítés,  
- hulladéklerakók rekultivációja, 
- lezárást követő területhasználatok. 

Levegőtisztaság-védelme  
- a levegőszennyezés forrásai és fajtái, 
- légszennyezést okozó emberi tevékenységek  
- a légkör védelme  



a légköri szennyeződés megelőzésének, elhárításának és leküzdésének eszközei, 
módszerei, eljárásai 
 
A kurzusra jelentkezés módja: a regisztrációs héten NEPTUN rendszeren keresztül. 
 
A tantárgy felvételének előfeltétele: szerves kémia, fizikai kémia kollokvium 
 
Oktatási módszer: Előadások, kivetítés projektor használatával, számítási feladatok megoldása 
 
Félévközi számonkérés módja, követelmények: szóbeli vagy írásbeli vizsga  
 
 Az aláírás megszerzésének feltételei a félév során: 
.  

 - 1 db zárthelyi dolgozat elégséges szintű teljesítése (elégséges szint: 60%), 
 - a félévi gyakorlati munkában való folyamatos részvétel 

  (csoportos, egyéni) 
 - az előadások legalább 60%-ának látogatása és a gyakorlatok legalább 70%-án való 

  részvétel. 
  

 
A tantárgy lezárásának módja: vizsga (kiollokvium)
A vizsgáztatás módja: Írásbeli vagy szóbeli vizsga 
 
 
Értékelés: ötfokozatú értékelés 
 
A félévi érdemjegy számítása:  A vizsgán elért érdemjegy (ha a zárthelyire kapott pontszám eléri a

maximális érték 80 %-át, 1 jegyet emel az érdemjegyen, ha az az
elégséges és a jó között van.)

  

 
Oktatási segédeszközök  
 
Kötelező irodalom:  
Moser M. – Pálmai Gy.:  A környezetvédelem alapjai, Tankönyvkiadó, Bp. 1992.  
Szűcs P., Sallai F., Zákányi B., Madarász T.  (2009.): Vízkészletvédelem. A 

vízminőségvédelem aktuális kérdései. Bíbor Kiadó, ISBN 978-963-9988-00-2 

Peirce, J. J. – Weiner, R. F. – Vesilind, P. A.: Environmental Pollution and Control, 
Butterworth- Heinemann,    Woburn, 1997. 

 
Ajánlott irodalom : 
Szabó I.: Hulladékelhelyezés Miskolci Egyetem, 1999. 
Dix, H. M.: Environmental Pollution. John Wiley & Sons, Chichester, 1981. 
Rakonczai J.: Globális környezeti problémák, Lazi, Szeged, 2003.  
 
 



2. TANTÁRGYTEMATIKA  
 

Környezetvédelem  
Tantárgytematika (ÜTEMTERV)  
Aktuális tanév II. félév (tavaszi) 

 
 

 Anyagmérnök BSc, I. évfolyam 1. félév 
 
Óra Előadás Gyakorlat 
1. Környezetvédelem kialakulása, története,  

- környezetvédelem fontosabb hazai 
jogszabályai, 

- környezetvédelem hazai szervezeti 
felépítése. 
 

termékéletciklus elemzés alapjai  
 

2. A földtani közeg és a felszín alatti víz 
védelmének alapjai 

- talaj funkciói, a talaj szerepe a felszín 
alatti vizek minőségének védelmében;  

- felszín alatti vizek jelentősége, 
mennyisége, minősége stb. 

 

számítási feladatok megoldása 

3. - Magyarország vízellátását 
veszélyeztető tényezők, 

- a leggyakrabban előforduló 
szennyezőanyagok.  
 

számítási feladatok megoldása 

4. A földtani közeg és a felszín alatti víz 
kármentesítése, 

- múltbeli szennyezések bemutatása, 
- kármentesítés főbb szakaszainak 

bemutatása (tényfeltárás, 
beavatkozás, monitoring), 

 

számítási feladatok megoldása 

5. - pontszerű feltárási technológiák 
bemutatása, 

- mintavétel, mintavizsgálatok, 
- kármentesítési módszerek 

csoportosítása, néhány technológia 
bemutatása. 
 

számítási feladatok megoldása 

6. A felszíni vizek védelme: 
- vízterhelés - vízszennyezés, 

vízszennyező anyagok 
- a felszíni vizek védelmének jogi 

alapjai, 
- a felszíni vízvédelem alapelvei, 
- vízminőségi kárelhárítás 
- szennyvízkezelés alapjai 

számítási feladatok megoldása 



 
7. Hulladékelhelyezés 

- hulladéklerakók csoportosítása, 
- korszerű hulladéklerakók felépítés,  
- hulladéklerakók rekultivációja, 
- lezárást követő területhasználatok. 

 

a számítási feladatokkal kapcsolatos 
csoportos konzultáció 

8. Levegőtisztaság-védelme  
- a levegőszennyezés forrásai és fajtái, 
- légszennyezést okozó emberi 

tevékenységek 

zártzhelyi dolgozat
 

9. - a légkör védelme  
- a légköri szennyeződés 

megelőzésének, elhárításának és 
leküzdésének eszközei, módszerei, 
eljárásai.   

-  

a zh feladatokkal kapcsolatos 
Csoportos konzultáció 

10. beszámoló megtartása beadandó feladatból pót-zárthelyi dolgozat 
 
 
 
 
 



3. MINTAZÁRTHELYI ÉS MEGOLDÁSA  
 
 

 
 



 
 
4. VIZSGAKÉRDÉSEK 
 
A vizsgatémakörök a tantárgyi tematikának megfelelően épülnek fel.  
 
Környezetvédelem kialakulása, története,  

- környezetvédelem fontosabb hazai jogszabályai, 
- környezetvédelem hazai szervezeti felépítése. 

A földtani közeg és a felszín alatti víz védelmének alapjai  
- talaj funkciói, a talaj szerepe a felszín alatti vizek minőségének védelmében;  
- felszín alatti vizek jelentősége, mennyisége, minősége stb. 
- Magyarország vízellátását veszélyeztető tényezők, 
- a leggyakrabban előforduló szennyezőanyagok.  

A földtani közeg és a felszín alatti víz kármentesítése , 
- múltbeli szennyezések bemutatása, 
- kármentesítés főbb szakaszainak bemutatása (tényfeltárás, beavatkozás, 

monitoring), 
- pontszerű feltárási technológiák bemutatása, 
- mintavétel, mintavizsgálatok, 
- kármentesítési módszerek csoportosítása, néhány technológia bemutatása. 

A felszíni vizek védelme: 



- vízterhelés - vízszennyezés, vízszennyező anyagok 
- a felszíni vizek védelmének jogi alapjai, 
- a felszíni vízvédelem alapelvei, 
- vízminőségi kárelhárítás 
- szennyvízkezelés alapjai 

Hulladékelhelyezés 
- hulladéklerakók csoportosítása, 
- korszerű hulladéklerakók felépítés,  
- hulladéklerakók rekultivációja, 
- lezárást követő területhasználatok. 

Levegőtisztaság-védelme  
- a levegőszennyezés forrásai és fajtái, 
- légszennyezést okozó emberi tevékenységek  
- a légkör védelme  
- a légköri szennyeződés megelőzésének, elhárításának és leküzdésének eszközei, 

módszerei, eljárásai.   
 
 
5. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK 
 
- 
 
 
 Miskolc, 2019. február 18. 
 
 
 
 
 
 
 
  Dr. Bánhidi Olivér      Dr. Viskolcz Béla  
   tantárgyjegyző                    intézetigazgató 
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