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TANT[RGYLEÍR[S

ALAPADATOK

1.1 Tant{rgy neve
HULLADÉKGAZD[LKOD[S
1.2 Azonosító (tant{rgykód)
BMEEOVKAV59
1.3 A tant{rgy jellege
kontaktór{s tanegység
1.4 Órasz{mok
típus
előad{s (elmélet)
gyakorlat

órasz{m
2/hét
0/hét

1.5 Tanulm{nyi teljesítményértékelés (minőségi értékelés) típusa
félévközi érdemjegy
1.6
2
1.7

Kreditsz{m
Tant{rgyfelelős
neve:
Bódi G{bor
beoszt{sa:

mestertan{r

elérhetősége:

bodi.gabor@epito.bme.hu

1.8 Tant{rgyat gondozó oktat{si szervezeti egység
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék (www.vkkt.bme.hu)
1.9 A tant{rgy weblapja
http://epito.bme.hu/BMEEOVKAV59
1.10 A tant{rgy oktat{s{nak nyelve
magyar
1.11 A tant{rgy tantervi szerepe
Szabadon v{lasztható műszaki t{rgy (BSc)
1.12 Közvetlen előkövetelmények
Erős előkövetelmény
nincs
Gyenge előkövetelmény
nincs
P{rhuzamos előkövetelmény
nincs
Aj{nlott előkövetelmény
nincs

Kiz{ró feltételek (nem vehető fel a tant{rgy, ha kor{bban teljesítette az al{bbi tant{rgyak vagy
tant{rgycsoportok b{rmelyikét)
Hulladékgazd{lkod{s (BMEEOVKASH4)
1.13 A tant{rgyleír{s érvényessége
2016. szeptember 1-től.
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CÉLKITŰZÉSEK ÉS TANUL[SI EREDMÉNYEK

2.1 Célkitűzések
Hab{r napjaink egyik legfontosabbnak tekintett gazdas{gi, környezetvédelmi , sőt t{rsadalmi
problematik{ja az energi{hoz kapcsolódik, a v{ls{g ut{ni stabiliz{ció egy m{sik, az energi{val
azonos szintű problémakört fog fölevetni (aminek első jelei m{r az ezredforduló környékén jelentkeztek). Ez a nyersanyagok és alapanyagok korl{tozott mennyisége és egyre szűkösebb volta. A t{rgy, amely az anyagokkal és a hulladékokkal (fölöslegessé minősített anyagok) való
gazd{lkod{s tényeit és összefüggéseit foglalja össze, ennek a régi-új problém{nak a megold{s{hoz kív{n segítséget nyújtani. Az új közelítés és a föl{llított új rendszer azzal, hogy az eddigieknél jobban közelíti a valós{got, a megold{s gyakorlati lehetőségeit helyezi előtérbe.
2.2

Tanul{si eredmények

A tant{rgy sikeres teljesítése ut{n a hallgató:

A. Tud{s
1. Tiszt{ban van a hulladék fogalm{val.
2. Ismeri a hulladék környezeti kock{zat{t.
3. T{jékozott az érvényben lévő uniós fejlesztésekkel a hulladékgazd{lkod{ssal kapcsolatban.
4. Ismeri a hulladékgazd{lkod{s közszolg{lati rendszerét.
5. Ismeri a hulladékgazd{lkod{s intézményi és jogszab{lyi h{tterét.
6. T{jékozott a hulladékgazd{lkod{s közszolg{lati rendszerének működésével.
7. T{jékozott a közszolg{ltat{s gazdas{gi kérdéseivel.
8. Tiszt{ban van a hulladék- és anyagciklussal.
9. Ismeri a hulladékok hasznosít{si lehetőségeit.
10. Tiszt{ban van a k{rmentesítés módszereivel és jogszab{lyival.
11. Ismeri a végső elhelyezéshez szükséges hulladéklerakók építésének és lez{r{s{nak módszeretit.
B. Képesség
1. Képes a hulladékgazd{lkod{ssal kapcsolatos jogszab{lyokban a tud{sa alapj{n az összefüggések
felismerésére.
2. Képes a k{rmentési feladatokat kapcsolatos jogszab{lyokban a tud{sa alapj{n megfogalmazni és
a szükséges tevékenységeket {ttekinteni.
3. Képes a nem hasznosítható hulladékok végső elhelyezésnek megold{sainak szakszerűségét megítélni.
C. Attitűd
1. Együttműködik az ismeretek bővítése sor{n az oktatóval
2. Képes az előad{ssal kapcsolatban kérdések megfogalmaz{s{ra.
3. Szóbeli kommunik{cióban törekszik az érthető, szabatos fogalmaz{sra, ír{sbeli megnyilv{nul{saiban törekszik az igényes, rendezett, a mérnöki szakma {ltal elv{rható színvonalú dokument{ció
készítésére.
D. Ön{llós{g és felelősség
1. Gondolkoz{s{ban a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

2.3 Oktat{si módszertan
Előad{sok elméleti ismeretekkel; kommunik{ció ír{sban és szóban. IT eszközök és technik{k
haszn{lata.
2.4

Részletes t{rgyprogram

hét Előad{sok témaköre
1.

Bevezető előad{s a t{rgy főbb témaköreiről: Anyag és anyagokkal való gazd{lkod{s, A hulladék, A hulladékgazd{lkod{s közvetlen eszközei (megelőzés,
hasznosít{s, kezelés végső elhelyezés)m K{rmentesítés, Hulladékgazd{lkod{s
gazdas{gi és t{rsadalmi h{ttere, Hulladékgazd{lkod{s intézményrendszere,
V{llalati hulladékmenedzsment.

2.

Hulladék - környezeti kock{zat: környezetszennyezési katasztróf{k, Hulladék
fogalma: bizonytalans{gok a hulladék {llapot megítélésekor.

3.

Uniós fejlesztések a hulladékgazd{lkod{sban.

4.

A hulladékgazd{lkod{si közszolg{ltat{s rendszere.

5.

A hulladékgazd{lkod{s intézményi és jogszab{lyi h{ttere.

6.

Hulladékgazd{lkod{si közszolg{ltat{si rendszer működtetése.

7.

A hulladékgazd{lkod{si közszolg{ltat{st érintő gazdas{gi kérdések, díjképzés,
finanszíroz{s, megtérülés, indokolt költség.

8.

Hulladékciklus- anyagciklus, Termék-hulladék- termelési maradék- melléktermék, Hulladék {llapot megszűnése, Kérdés: a szennyvíz iszap hulladék?

9.

A kotort mederanyag mikor hulladék? Hulladékgazd{lkod{s, hulladékok besorol{sa, veszélyesség megítélése, vörös iszap- szennyezés tanuls{gai.

10. Vörös iszap hasznosít{si lehetőségei.
11. A k{rmentesítések jogszab{lyi, intézményi h{ttere. A k{rmentesítés szakaszai
és lehetséges módszerei.
12. Hulladéklerakók tervezése, építése. Hulladéklerakók tervezésének főbb műszaki és környezetvédelmi követelményei Hulladéklerakók szerkezeti kialakít{sa, speci{lis építőanyagok Hulladéklerakók üzemeltetése. Hulladéklerakók
rekultiv{ciója
13. K{rmentesítési feladatok tervezése, végrehajt{sa. A talaj és talajvíz szennyezések felmérése, vizsg{lata. K{rmentesítési munk{k előkészítése, engedélyezése.
K{rmentesítés végrehajt{sa, esettanulm{nyok. K{rmentesítés lez{r{sa, utómonitorig.
14. Z{rthelyi dolgozat
A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak t{jékoztató jellegű, a pontos időpontokat a t{rgy honlapj{n elérhető "Részletes féléves ütemterv" tartalmazza.
2.5

Tanul{st{mogató anyagok
a) Tankönyvek
1. Tak{ts Attila: Hulladékgazd{lkod{s

2. Dr. Árvai J{nos: Hulladékgazd{lkod{si kézikönyv
b) Jegyzetek
c) Letölthető anyagok
1. Előad{sok di{i
2.6 Egyéb tudnivalók
1) Az előad{sokon való részvétellel a ZH-ba besz{mítható többlet pontokat lehet szerezni.

2.7 Konzult{ciós lehetőségek
Konzult{ciós időpontok:

II.
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TANT[RGYKÖVETELMÉNYEK

A TANULM[NYI TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTKELÉSE

3.1 Által{nos szab{lyok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanul{si eredmények értékelése a z{rthelyi dolgozat alapj{n
történik.
3.2

Teljesítményértékelési módszerek

típus

jele

értékelt tanul{si eredmények

Z{rthelyi dolgozat (összegző értékelés)

ZH1

A.1 – A.11; B.1 – B.3; C.1 – C.3; D.1

A szorgalmi időszakban tartott értékelés pontos idejét a „Részletes féléves ütemterv” tartalmazza, mely elérhető a t{rgy honlapj{n.

3.3

Teljesítményértékelések részar{nya a minősítésben
jele
ZH1

részar{ny
100%
Szorgalmi időszakban összesen
100%
Összesen
100%
A z{rthelyi dolgozat eredménytelen, ha azon a hallgató a megszerezhető pontsz{m legal{bb
30%-{t nem éri el.
3.4 Az al{ír{s megszerzésének feltétele, az al{ír{s érvényessége
Az al{ír{s megszerzésének feltétele, hogy a z{rthelyi dolgozaton a megszerezhető pontsz{m
legal{bb 30%-{t elérje a hallgató.
3.5 Érdemjegy meg{llapít{s
A jelenléti feltételeket teljesítők eredményét az al{bbi szempontok szerint hat{rozzuk meg.
A z{rthelyi dolgozat eredménye:
érdemjegy
jeles(5)
jó(4)
közepes(3)
elégséges(2)
elégtelen(1)

Pontsz{m (P)
90<=P
70<=P<90%
50<=P<70%
30<=P<50%
P<30%

A végső eredményt a z{rthelyi dolgozat alapj{n sz{mítjuk.

3.6

3.7

Javít{s és pótl{s
1) A z{rthelyi dolgozat egy alkalommal díjkötelesen pótolható és díjmentesen javítható.
A tant{rgy elvégzéséhez szükséges tanulm{nyi munka
Tevékenység
részvétel a kontakt tanór{kon
felkészülés a teljesítményértékelésre
összesen

3.8 A tant{rgykövetelmények érvényessége
2016. szeptember 1-től

óra/félév
14×2=28
32
60

