
 

ÓBUDAI EGYETEM 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki  Kar MKI Intézet 

Tantárgy neve: 
Kreatív iparágak technológiái és környezetvédelme 
(Nyomda, papír és csomagolás) 

Neptun kód: RMWKI2KBNE 

Tantárgy neve angolul: 
Technologies and environmental protection of cre-
ative industries (Printing, paper and packaging) 

Kredit:  3 

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 

Előtanulmányi feltételek (kóddal is):  

Heti óraszámok: Előadás:   1 Tantermi gyakorlat:   1 Laborgyakorlat: 0 

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

helye: 
online 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

Az oktatás célja a cellulózfeltárás és papírgyártás, vegyi papírfeldolgozás technológiáinak és a környezetterhelés típu-
sainak megismertetése a hallgatókkal. A papíripar kérdései közül kiemelten foglalkozik a vegyszer regenerálás, víz-
tisztítás kérdéskörével és a másodlagos rostfeldolgozással. 

Ismerteti továbbá a környezetközpontú csomagolástervezést, hiszen a csomagolóanyag előállítása, a csomagolási 
művelet, illetve a kiürített hulladék a környezet elemeit terheli. Tárgyalja a szükséges jogi és műszaki szabályozást, 
gazdasági érdekeltségeket, a technológiai hátteret és társadalmi elfogadottságot. 

Végül a tantárgyi órák a nyomdaipar környezetvédelmi problémáit a technológiai folyamatokat követve kísérik végig.  

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

Előadások: 

Oktatási 
hét 

Időpont 
(hónap, 

nap) 
Témakör 

1.  A csomagolás környezetvédelmi kérdései 

2.  A csomagolás környezetvédelmi szabályozása 

3.  
A csomagolási hulladékok begyűjtésének és hasznosításának szervezete, a csomagolási hulla-
dék válogatása 

4.  A csomagolás környezetterhelésének csökkentése 

5.  Többutas csomagolások, a csomagolási hulladék hasznosítási lehetőségei 

6.  A papír újrahasznosítása 

7.  Csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása 

8.  Nyomdaipari környezetvédelem 

9.  Szelektív hulladékgyűjtés a nyomdákban 

10.  A környezetvédelem jelentősége 

11.  Levegőszennyezés a nyomdaiparban 

12.  Környezetvédelmi megoldások 

13.  Záróteszt a papír és csomagolás témakörből 

14.  Záróteszt a nyomda témakörből 



 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

Az előadásokon való részvétel kötelező. 

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

13. hét online ZH1 a papír és csomagolóipar témakörből 

14. hét online ZH2 a nyomdaipar témakörből. 

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 

A vizsgajegy megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok elégséges szintű (60%) megírása. 

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

Mindkét online vizsga teszt jellegű. A tesztek százalékát összesítve kap a hallgató egy jegyet. 

A vizsga értékelése: 

      91% – 100% jeles (5) 

      81% – 90% jó (4)  

      71% – 80% közepes (3) 

      61% – 70% elégséges (2) 

        0% – 60% elégtelen (1) 

 

IRODALOM 

Kötelező:  
A Moodle rendszerbe feltöltött tananyag 

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

Ajánlott: Vámos György: Papíripari kézikönyv. 

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 elemeket 
a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 

 


