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Tantárgy neve angolul:  Kredit:  4 

Jelleg (kötelező/ választható:) kötelező Tagozat: nappali Félév a mintatantervben: 7. 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Környezetmérnök 

Tantárgyfelelős: Tamásné Dr. Ny. E. C. Oktatók: Görgényi-Tóth Pál, Tiefbrunner Anna 

Előtanulmányi feltételek (kóddal is):  

Heti óraszámok: Előadás:   2 Tantermi gyakorlat:   0 Laborgyakorlat: 0 

Számonkérés módja (s;v;é): é A képzés nyelve: magyar 
A tárgy órarendi 

helye: 
csüt. 17.10-
18.50  

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A tárgy oktatásának célja, hogy a környezetmérnök hallgatók megismerjék a nyomda-, a csoma-
goló- és a papíripar legfontosabb környezetvédelmi kérdéseit, a környezetterhelés csökkentésé-
nek lehetőségeit. 
 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

Előadások: 

Oktatási 
hét 

Időpont 
(hónap, 

nap) 
Témakör 

1. IX. 12. 
Tantárgyi követelmények ismertetése.  

A csomagolás környezetvédelmi szabályozása 

2. IX. 19. 
Csomagolási hulladékok, hulladékbegyűjtő rendszerek, a hazai gyűjtő-hasznosító rendszer, hul-
ladékok válogatása 

3. IX. 26. 
A csomagolás környezetterhelésének csökkentése: mennyiségi csökkentés és minőségi változás. 
Biológiailag lebomló műanyagok. 

4. X. 3. 
Többutas csomagolások, a csomagolási hulladék hasznosítási lehetőségei. A papír újrahasznosí-
tása 

5. X. 10. Csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 

6. X. 17. ZH1 csomagolás és papír témákból 

7. X. 24. Bevezetés, mítoszok vs tények. Környezetvédelem és jelentősége a nyomdaiparban 

8. X. 31. Veszélyesanyag-kibocsátás 

9. XI. 7. Levegőtisztaság védelem a nyomdaiparban 

10. XI. 14. Szelektív hulladékgyűjtés 

11. XI. 21. Rektori-dékáni SZÜNET 

12. XI. 28. Nyomdaipari környezetvédelmi megoldások 

13. XII. 5. ZH2 a nyomdaipari témákból 

14. XII. 12. pót ZH a sikertelen témakörből. 



 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

Az előadásokon való részvétel kötelező.  

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja) 

6. hét ZH1  

13. hét ZH2  

14. hét Pót ZH a sikertelen témakörből. 

  

  

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 

Az évközi jegy megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok elégséges szintű (60%) megírása. 

Az a hallgató, akinek a szorgalmi időszak végén nincs meg az évközi jegye, a vizsgaidőszak első két hetében egy al-
kalommal tehet kísérletet (sikertelen ZH megírása) a jegy megszerzésére (fizetés ellenében). A feltétel ugyanaz, mint 
évközben. 

 

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere: 

 

IRODALOM 

Kötelező:   

Ajánlott: Tiefbrunner A.: Csomagolás és környezetvédelem, Papír-Press, Bp., 2002. 

Egyéb segédletek:  

Word és ppt segédletek a Moodle rendszerben (E-learning) 

ppt segédletek: 1. Környezetvédelem a nyomdaiparban.  

2. Környezetvédelmi ellenőrzési lista nyomdák számára. 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei: 

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás 
hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az 
értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei  

- a tudásátadás módszertana, 

- a tananyag tartalma, 

- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége. 

A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált ele-
meket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 

 


