
TANTÁRGYI ADATLAP 

(az 5703/2011-es miniszteri rendelet alapján) 

 

1. Tanulmányi program adatai 

1.1.Intézmény Sapientia EMTE Kolozsvár 

1.2.Kar/Tanárképző Intézet Kolozsvári Kar 

1.3.Képzési ág Környezettudomány 

1.4.Képzési szint Mesterképzés (MSc) 

1.5.Tanulmányi program Környezetvédelem és monitoring 

1.6.Képzettség Környezetvédelem és monitoring mesterképzés 

2. Tantárgy adatai 

2.0. Tanszék Környezettudomány 

2.1. Tantárgy címe Fenntartható hulladékgazdálkodás 

2.2. Tevékenység típusa    

- - - 

2.3. Tantárgyfelelős / Előadás felelőse dr. Tonk Szende-Ágnes, egyetemi adjunktus 

2.4. Egyéb oktatási 

tevékenységek 

felelősei  

                              

szeminárium dr. Tonk Szende-Ágnes, egyetemi adjunktus 

gyakorlat - 

terv - 

2.5. Év II 2.6. Félév 3 2.7. Követelmény 

típus 

E 2.8. Tárgyfelvétel 

típusa 

DI 

2.9. Képzésben 

betöltött szerepe 

- 2.10. 

Tárgykategória 

DS 2.11. Tárgy kódja KMFK0111 

3. Teljes becsült időráfordítás (oktatási tevékenységek féléves óraszáma) 

3.1. Heti óraszám 4 Melyből: 3.2. Előadás 2 3.3. Szeminárium  

      / gyakorlat/ 

       terv 

2 

3.4. Tantervi teljes óraszám 56 Melyből: 3.5. Előadás 28 3.6. Szeminárium 

     / gyakorlat 

     / terv 

28 

3.7. Tanterv szerinti kreditszám 7 

3.8. Félévi teljes óraszám 175 

3.9. Egyéni tanulás teljes óraszáma 119 

3.10. Ráfordított idő eloszlása: óra 

a) Tankönyvből, jegyzetből, könyvészetből és saját jegyzetelésből való tanulás 50 

b) Kiegészítő dokumentálódás könyvtárban, elektronikus hozzáférési lehetőségeken és terepen  30 

c) Szemináriumok/gyakorlatok előkészítése, házi feladatok, referátumok, portfóliók, esszék 

kidolgozása  

30 

d) Tutori tevékenység 5 

e) Felmérések 4 

f) Egyéb tevékenységek: ..................  

 

Kari Tanácsi elfogadás:  

7/2018.09.27. 



4. Előfeltételek(esetenként) 

4.1.Tantervi  

4.2.Kompetencia  

5. A tevékenységek lebonyolításának feltételei (megnevezni esetenként a szükséges infrastruktúrát) 

6. Megszerzendő sajátos kompetenciák 
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C.1. Ismerjék és használják helyesen a környezeti kutatásokban használt fogalmakat, 

alapelveket. 

C.2. Tudják alkalmazni a környezetvédelemben és monitorozásban használt fogalmakat, 

alapelveket és módszereket. 

C.3. Használják helyesen a mérési módszereket, műszereket, felszereléseket és technológiákat a 

monitorozási tevékenységek során 

C.5. Tudják helyesen értelmezni a kísérleti eredményeket, a környezeti tényezők megfelelő 

jellemzéséhez és a környezetvédelmi intézkedések kidolgozásához. 

C.6. Tudják elemezni és közölni a tudományos információkat. 

T
ra

n
sz

v
er

zá
li

s 

k
o
m

p
et

en
ci

á
k

  

CT.1. Hatékony és felelősségteljes munkastílus, pontosság és személyes felelősségtudat 

kialakítása, a szakma etikai kódjának megfelelő normák, értékek elsajátítása. 

CT.3. Román, magyar és még legalább egy idegen nyelv ismerete és alkalmazása az állandó 

egyéni és szakmai fejlődésben, és ezáltal mindig napirenden lenni és alkalmazni a legújabb 

tudományos felfedetések eredményeit. 

7. Tantárgy célkitűzései (a megszerzendő kompetenciákkal összefüggésben) 

8. Tartalom 

8.1.Előadás Oktatási 

módszerek 

Megjegyzések 

A hulladékprobléma kialakulása, a hulladékgazdálkodás alapjai 

Bemutatás, 

interakció, 

problémafelvetés, 

probléma 

megoldása és 

modellezés 

2 óra 

A hulladékok fogalma, csoportosítása, mennyiség, minőség 2 óra 

A hulladékok minőségének, összetételének vizsgálata 2 óra 

A hulladékok csökkentése 2 óra 

A hulladékok hasznosítása 2 óra 

A hulladékok technológiai rendszere 2 óra 

A hulladékok gyűjtése, átmeneti tárolása 2 óra 

A hulladékok szállítása, eszközök, berendezések 2 óra 

A hulladékok előkezelése (fizikai, kémiai eljárások) 2 óra 

A hulladékok termikus eljárásai 2 óra 

A hulladékok ártalmatlanításának biológiai rendszere 

(komposztálás, biogáz) 

2 óra 

5.1.Előadás lebonyolítása Kivetítővel ellátott tanterem. 

5.2.Szeminárium/  

gyakorlat/ 

terv lebonyolítása 

Kivetítővel ellátott tanterem. 

7.1.Tantárgy általános 

célkitűzése 

Megismertetni és tudatosítani a hallgatókban az ökológiai szemléletmódot, 

az ember által termelt hulladékok környezetre gyakorolt káros hatását, 

valamint annak ártalmatlanítási és kezelési módszereit 

7.2.Sajátos célkitűzések 

 

 

 

 

A tárgy, amely az anyagokkal és a hulladékokkal (feleslegessé minősített 

anyagok) való gazdálkodás tényeit és összefüggéseit foglalja össze ennek a 

régi-új problémának a megoldásához kíván segítséget nyújtani. Az új 

közelítés és a felállított új rendszer azzal, hogy az eddigieknél jobban 

közelíti a valóságot a megoldás gyakorlati lehetőségeit helyezi előtérbe. 



A hulladékokelhelyezése (EU követelmények, tervezés, 

romániai törvénykezés) 

2 óra 

A hulladékok átalakulása a természetben (önmaguktól 

végbemenő foly.) 

2 óra 

Hulladékhasznosítás (települési, termelési hulladék) 2 óra 

Könyvészet 

Takáts Attila: Hulladékgazdálkodás és környéke, Műszaki kiadó, 2010 (1) 

Barótfi István, Környezettechnika I, II, III., Mezőgazda Kiadó, 2002 (1) 

Halász János: Környezetvédelmi technológia. JATEPress, Szeged, 2007 (1) 

Gavrilescu Elena: Surse de poluare şi agenţi poluanţi ai mediului.  Editura SITECH, Craiova, 2010 (1) 

8.2. Szeminárium / 8.3. Gyakorlat / 8.4. Terv / 8.5. 

Szakmai gyakorlat 

Oktatási módszerek Megjegyzések 

Romániai 211-es kerettörvény, terepgyakorlat 

Párbeszéd 

4 óra 

Háztartási hulladékok hasznosításának lehetőségei 4 óra 

Papír újrahasznosítása és technikai feltételei 2 óra 

Műanyag újrahasznosítása 2 óra 

Gumihulladék újrahasznosítása 2 óra 

Vegyipari hulladék (kohászat, szénerőmű, pernye, 

bányameddő) újrahasznosítása 
4 óra 

Építkezési hulladék újrahasznosítása  2 óra 

Üveghulladék újrahasznosítása  2 óra 

Elektronikai hulladékok újrahasznosítása  2 óra 

Elhasznált roncs autók feldolgozása  2 óra 

Textil és bőrhulladék feldolgozása  2 óra 

Könyvészet 

Takáts Attila: Hulladékgazdálkodás és környéke, Műszaki kiadó, 2010 

Barótfi István, Környezettechnika I, II, III., Mezőgazda Kiadó, 2002 

Halász János: Környezetvédelmi technológia. JATEPress, Szeged, 2007 

Gavrilescu Elena: Surse de poluare şi agenţi poluanţi ai mediului.  Editura SITECH, Craiova, 2010 

9. A tantárgy tartalmának összevetése a tanulmányi programnak megfelelő tudományos közösség, 

szakmai szervezetek és reprezentatív munkáltatók elvárásaival  

A tárgy tartalma összhangban van az episztemikus közösségek, szakmai csoportosulások és a 

környezettudomány szakterületén illetékes munkaadók elvárásaival. E szakmai képzés során a hallgató 

megismerkedik az alapvető szerves kémiai folyamatokkal, amelyek előkészítik őt az általános biokémiai 

ismeretek megértésére és alkalmazására. Az általános kémiai kurzuson alapul a természetben zajló 

folyamatok megértése és a környezeti minták elemzése. Ezen okokból kifolyólag ez a kurzus alapvető 

jelentőségű a kutatói vagy elemző laboratóriumokban való tevékenységhez. 

 

10. Felmérés 

A. A felmérésre való jelentkezés előfeltételei: -- 

B. Értékelési kritériumok, módszerek és arányok: 

Tevékenység típusa 10.1.Felmérési kritériumok 10.2.Felmérési módszerek 10.3.Aránya a 

végső jegyből 

10.4.Előadás Az elméleti ismeretek 

felmérése 

Írásbeli vizsga 50% 

10.5. 

 

Szeminárium Szemináriumi 

teljesítmény 

 30% 

Dolgozat Dolgozatok értékelése  20% 

10.6.Minimális teljesítmény elvárás 

Alkalmasak legyenek technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes 

hulladékok ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a 

környezetpolitika területén. 



 

Dátum   Tantárgyfelelős aláírása    Gyakorlati órák felelősének aláírása 

2018.09.14.       dr. Tonk Szende-Ágnes   dr. Tonk Szende-Ágnes 

 

 

 

Tanszéki láttamozás dátuma          Tanszékvezető aláírása  

2018.09.20.        dr. Urák István 

 

 

 

Tanulmányi programfelelős aláírása 

dr. Urák István 

 

 


