
A tantárgy neve: 

KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA II. 

(GLOBÁLIS KÖRNYEZETI 

KÉRDÉSEK) 

Jellege: 

gyakorlat 

Kreditek: 

1 

Tantárgykód: 

KÓD: KTAK128 

Tantárgyfelelős: 

Dr. Géczi Róbert 

Munkaforma: 

levelező 
Óraszám: 

L: 10 
Értékelés:  
gyakorlati jegy 

A tantárgy oktatásának célja: A globális környezeti kihívások ismerete és kezelése 

Fejlesztendő kompetenciaterületek:  

Az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban lejátszódó fizikai, kémiai, földtudományi és 
biológiai folyamatok ismerete. 
Az élettelen természeti környezet folyamatainak és kölcsönhatásainak ismerte. 
Az egészségügyi, jogi és biztonsági szabályozások, valamint a kutatásoknak a környezetre és a megrendelőkre 
gyakorolt hatásának ismerete. 
Képes az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszínközeli szféráiban lejátszódó fizikai, kémiai, földtudományi 
és biológiai folyamatok kezelésére. 
Tisztában van a szakmai tudományos kijelentések értékével, azok alkalmazhatóságával, korlátaival; 
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Kurzustematika:  

Az 1970-es évek elejéig felismert globális problémák és megoldási kísérletek (a Római Klub,  

Világmodellek: MOIRA-, Meadows-, Tinbergen-modell stb.) Globalizáció és világgazdaság, a kérdés 

kezelése (WTO, EU, Brundtland-jelentés). Népesedési gondok, városiasodás (politikai megoldások, 

mélyökológiai megfontolások, az urbanisztika válasza). A légkör globális problémái (az összetételének 

változása, El Niňo-jelenség, savas esők, korallok kifehéredése, Broecker-féle óceáni szállítószalag 

rejtélye, az ózon-probléma, sivatagosodás) és megoldási javaslatok (Gaia-elmélet). Globális 

vízproblémák (világtenger, édesvizek, vízkonfliktusok). Vízkezelés és technológiák, víztartalékolás, 

szennyezés-elválasztási módszerek (oxigéndúsítás, széndioxiddal történő kezelés, lúgos szennyvizek 

kezelése). További globális kérdések (erdőirtás, atomenergia, karsztok) és globális gondolkodás a földi 

környezetről (ENSZ, EU, nemzetközi szerződések, természetvédelmi egyezmények). Szembesülés az 

elkerülhetetlennel (az ökonomia csapdája, a fenntartható fejlődés kérdőjelei, erdőirtás – kihívások és 

válaszok). Európa és a globális problémák (energiapolitika, villamosenergia-termelés, ipar és 

szolgáltatások, közlekedés, mezőgazdaság), az EU környezetpolitikája.   
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