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A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A környezetközpontú vállalati szabályozás korszerű mérnöki eszköztárának megismertetése, készség szintű tudását-
adása. A rendszer bevezetési szempontok és tennivalók ismertetése. A környezetvédelmi döntésekkel kapcsolatos 
információs rendszerek és használatuknak feldolgozása.  

A tárgy részletes leírása, ütemezés 

2020-2021 I. félév 

Oktatási hét Témakör Oktató 

3-4. Alapvető gráfelméleti fogalmak. Tervütemezési modellek. A hálós módszerek osztályo-
zása. CPM alapjai. CPM – a kritikus út módszere. Hálótervezés. Kritikus út meghatáro-
zása. Tartalékidők. Tevékenységek ütemezése, terhelési diagram. Sztochasztikus háló-
tervezés – PERT módszer. Költségtervezéses módszer: CPM-COST. 

Dr. Csiszér  
Tamás 

 A szállítási feladat, mint speciális lineáris programozási probléma. Feltételi egyenletek, 
célfüggvény. Induló megoldás. A megoldás javítása, optimális megoldás meghatáro-
zása. Szállítási feladatok megoldása disztribúciós módszerrel. Számítógépes program 
alkalmazása a szállítási feladat megoldására. 

Dr. Csiszér  
Tamás 

5-6. Környezetközpontú rendszerek tervezése, tényfelvételezése. Környezetközpontú rend-
szerek követelményrendszere (EMAS, ISO 14001) 

Göndör  
Vera 

Környezetközpontú rendszerek bevezetése, adaptálás, dokumentálás 

A rendszer értékelése és fejlesztése, integrált rendszerek auditja. 

Göndör  
Vera 

7-8. Az ismétlődő folyamatok értékelése, kritikus környezeti tényezők meghatározása és 
monitoringja. 

Göndör  
Vera 

A projekt folyamatának tervezése, projekt minőségügy. A rendszerépítési és folyamat-
fejlesztési projektek tervezése és menedzsmentje, vészhelyzeti tervek. 

Környezeti állapotfelmérés módszerei, tényfelvételezés (ÖKO-TÉRKÉP), környezeti ha-
tások azonosítása. Környezeti teljesítmény értékelése. 

9. A feladatok modellezése. Számítógépes projektmenedzsment a Microsoft Project alkal-
mazásával. Idő és költségtervezés. Környezetvédelmi alkalmazás készítése. 

Dr. Csiszér  
Tamás 

10-11. Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer megismerése. Kialakulása, célja, 
elérhetősége, részei. Levegő-tisztaság Védelmi Információs Rendszer (LAIR) - a rend-
szer megismerése. Adatok célirányos keresése, leválogatása.  A különböző szempon-
tok szerint kigyűjtött adatok további feldolgozása. 

Dr. Csiszér  
Tamás 

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat - a rendszer megismerése. Adatok célirá-
nyos keresése, leválogatása.  A különböző szempontok szerint kigyűjtött adatok további 
feldolgozása. A magyar hidrológiai adatbázis adatainak alkalmazása. Felszíni vízminő-
ségi mérési eredmények. Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR) - a rend-
szer megismerése. Adatok célirányos keresése, leválogatása. A különböző szempontok 
szerint kigyűjtött adatok további feldolgozása. OMSZ, Időkép 



 

13. ZH  

14. pótZH  

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

Az előadások online képzésben kerülnek lebonyolításra. A tananyagok a Moodle rendszerben lesznek elérhetők a 
beosztásban megjelenő oktatási héten. A felkészülést támogató módszerek: 

▪ Prezentációk, videófelvételek, esettanulmányok 

▪ Szöveges feladatleírás - egyéni feladatok, visszajelzés a kidolgozott feladatokkal kapcsolatosan 

▪ Önellenőrző tesztek  

A tananyag feldolgozásához igény szerint online konzultációt biztosítunk. Ennek kezdeményezése történhet emailben 
vagy a Moddle felületén. A konzultáció időpontja a Moodle felületén kiírásra kerül. 

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

Egy darab érvényes zárthelyi dolgozat megírása a 12. héten előre egyeztetett időpontban, online a Moodle rendszeren 
keresztül. A sikertelen ZH egyszer pótolható szorgalmi időszakban. 

Az aláírás megszerzésének/évközi jegy kialakításának módszere: 

Az aláírás feltétele 

o a tananyagok önnáló feldolgozása,  

o kiadott feladatok elkészítése a beosztást követő két héten belül, 

o 1 db kb. 45 perces, érvényes jegyre értékelt zárthelyi dolgozat megírása. 

A zárthelyi maximum pontszáma 100, amelyből minimum 40 pontot kell elérni. Aláírás pótlási lehetőség egy alkalommal 
van, a vizsgaidőszak első 10 munkanapján belül. 

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

A vizsga online a Moodle rendszeren keresztül (kifejtős jellegű, teszt és számítási feladat) történik. A feladatok összes-
ségére adott pontszám 50%-nak elérésétől a vizsgadolgozat elfogadható, így értékelése jegyre 1-5-ig terjedő skálán 
történik. 

IRODALOM 

Kötelező:  Moodle rendszerbe feltöltött tananyagok, prezentációk, videók, feladatok 

Ajánlott: 

Thomas F. Wallace Michael H. Kremzar ERP – Vállalatirányítási rendszerek. HVG könyvek, 
2006 

Sántáné-Tóth Edit, Bíró Miklós: Döntéstámogató rendszerek, PANEM 2008 

Dr. Koczor Zoltán (szerk.): Integrált irányítási rendszerek II. elektronikus jegyzet 

ISO 9001, ISO 14001 szabványok 

Fajszi Bulcsú – Cser László: Üzleti tudás az adatok mélyén BME, Gazdaság- és Társadalom-
tudományi Kar, Információs és Tudásmenedzsment Tanszék 2004 

Adrian Payne: CRM kézikönyv, HVG kiadó 2007 

Jiawei Han, Micheline Kamber: Adatbányászat - Koncepciók és technikák PANEM 2004 

Bőgel György: Üzleti elvárások- Informatikai megoldások HVG könyvek 2009 

Egyéb segédletek:  - 

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. 

 

  


