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Környezettanos terepgyakorlaton

A 2020–2021-es tanév záróakkordjaként 2021. június 28. – július 2. közötti
bonyolítottuk a Wesley János Főiskola Környezettan szakának 5 napos
terepgyakorlatát. Az egyes helyszíneken az adott szakterületen jártas oktatóink
vezérletével első és másodéves, magyar és angol szakos diákjaink teljesítették a
diplomaszerzéshez is szükséges gyakorlati tárgyat. Az első nap szakmai
programjának helyszíne a Fővárosi Állat- és Növénykert volt. A biológiai, állat-
és növénytani témájú vezetés tanszéki munkatársunknak – tehetséges
hallgatónknak, Körmöczi Sárának köszönhettük. A második, földtudományi
napon Rezsabek Nándor révén a Mátyás-hegyi Kőfejtő parkban először a
geológia (némi geográfiával fűszerezve) került terítékre. Ezt követően a
hallgatókkal leereszkedtünk a Mátyás-hegy gyomrába, ahol Dr. Kis Márta
jóvoltából szakmai vezetésen vettünk részt a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat Mátyáshegyi Geodinamikai Obszervatóriumában. A harmadik napon a
Dr. Balázs Bernadett által vezetett csapatunknak a BM OKF



Katasztrófavédelmi Oktatási Központban először korábbi tanszékvezetőnk, Dr.
Papp Antal tű. ezredes, főtanácsos, igazgató mutatta be egy prezentáción
keresztül magát a szervezetet. Ezt követően Szabó Attila tű. alezredes,
osztályvezető ismertette hallgatóinkkal a kutatóintézet tevékenységét, valamint
vezette körbe leendő környészeinket. A terepgyakorlat negyedik napja Dr.
Hufnagel Levente vezetésével a Péterhalmi-erdőben zajlott. A kijelölt kvadrát
biomasszájának kvantitatív
vizsgálata történt meg páros,
illetve egyéni feladatok
formájában. Egy fa
magasságának megmérését,
illetve a fűhálózásnak a
technikáját is elsajátíthatták a
hallgatók. A záró, ötödik
napon az FKF Fővárosi
Hulladékhasznosító Műben,
valamint Szemléletformáló
és Újrahasználati
Központban – Dr. Géczi
Róbert és Rezsabek Nándor
irányításával, Weimann-Szabó Krisztina szakmai vezetésével – a
hulladékgazdálkodás gyakorlati megoldásaival ismerkedtünk. Első és második
évfolyamos főiskolai hallgatóinkkal megtekinthettük az energia-visszanyeréssel
járó égetés műszaki berendezéseit és technológiáját; bepillanthattunk a



hulladékgazdálkodás jogi szabályozásába; megismerhettük a hulladékudvarok
szelektív hulladékgyűjtési metódusait; érzékelhettük a szemléletformálás és
érzékenyítés fontosságát.

Rezsabek Nándor

Geofizikai terepgyakorlat

A járványhelyzet miatt június
18-án került sor a másodéves
környezettan szakos hallgatók
geofizikai terepgyakorlatára. A
gyakorlat a Mingeo Kft.
telephelyén, Dr. Prónay Zsolt
vezetésével zajlott. A hallgatóink
megismerték a környezetállapot

felméréshez is használt műszereket, mérési eszközöket, és a gyakorlatban is
kipróbálhatták azokat.

A hallgatók megismerkedtek néhány adatfeldolgozási eljárással, és részt vettek
geofizikai aramétertérképek készítésében is.

Plank Zsuzsanna



Publikációnk az SZTE klímaváltozással foglalkozó kötetében

A Rakonczai János szegedi professzor születésének
70. évfordulójára megjelent „Klímaváltozás okozta
kihívások – Globálistól lokálisig” (szerk. Farsang
Andrea, Ladányi Zsuzsanna és Mucsi László,
Szeged, SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi
Intézet) című kötetben Géczi Róbert oktatókollégánk
munkatársaival (Bódis Katalin, Szabó Sándor,
Barton Gábor, Ioannis Kougias, Arnulf
Jäger-Waldau és Szabó László) „Optimális
környezetvédelmi kombináció: napelemes
rendszerek tervezése felhagyott hulladéklerakókon”
címmel közölt tanulmányt.

Megjelent a Geográfus Hírlevél

A hazai geográfus közösség információs
periodikájának, a Geográfus Hírlevélnek (ISSN
2064-9800) elkészítésében ezúttal is aktívan
közreműködtek Környezetbiztonsági Tanszékünk
tanárai és munkatársai. A 2021. március 15-i 57.
szám felelős kiadója tanszéki oktatónk, Dr. Géczi
Róbert, „Az űrszemét mibenléte és kapcsolódó
hulladékgazdálkodási megoldások” című
környezettudományi szakcikk szerzője tanszéki
munkatársunk, Rezsabek Nándor.
Az aktuális folyóiratszám itt olvasható:
http://geography.hu/hirlevel/geografus-hirlevel-57_20210315.pdf

A folyóirat eddigi lapszámai a következő linken érhetőek el:
http://geography.hu/hirlevel/

http://geography.hu/hirlevel/geografus-hirlevel-57_20210315.pdf
http://geography.hu/hirlevel/


Tanszékvezetőnk geofizikai konferencia-előadása

Környezetbiztonsági
tanszékvezetőnk, Dr. Plank
Zsuzsanna „Geoelectric
methods in environmental site
characterization” címmel
elhangzott geofizikai előadása
a június 28. - július 2. között
megrendezett "The cycle of
Webinars on Electroanalytical
and related Electrical
Techniques for Environmental

Monitoring" webináriumon:
https://www.facebook.com/CIDETEQSC/videos/153994690128258

Meteoritkráterekről

"A legkiválóbb
szakdolgozatok a Wesley-n"
tudományos konferencián.
2021.06.05-én a WJLF
Tudományos Tanácsának
szervezésében - a virtuális
térben - került megrendezésre
A legkiválóbb szakdolgozatok a Wesley-n tudományos konferencia. Megtisztelő
módon a Főiskola Környezetbiztonsági Tanszékének ajánlásával és Tudományos
Tanácsának döntésével a 2019-2021 közötti időszak legjobb Környezettan
szakos diplomamunkájának választották meg az Európai meteoritkráterek in situ
geomorfológiai és környezeti szempontú vizsgálata című vizsgamunkámat.
Előadásomban a 2020-ban védett szakdolgozat formai kereteit, tartalmi
vonatkozásait, az elvégzett kutatások összefoglalóját ismertetem, miközben a
hallgatóságot megismertetem az impakt kráterek legfőbb ismérveivel. A
prezentáció 1:50:47 és 2:26:31 között a következő linkre kattintva hallgatható
vissza: https://youtu.be/K6lYZnEhQ4E
Rezsabek Nándor

https://www.facebook.com/CIDETEQSC/videos/153994690128258
https://www.facebook.com/CIDETEQSC/videos/153994690128258
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FK6lYZnEhQ4E%3Ffbclid%3DIwAR1yaP8I1jGjWzS_asBVPjORUGJMi8YrvbALZzBENvWtdQ3bx4RLBxlq2sY&h=AT2PTTpFgMAWJg108j5X5_U82SM-N5lxqfYM_wUJ_PaMPVWjG5d5BvW6kWexSVILIDDQeUVJmzIYgM6lwNdT3feBPe_eFn2VcHLNV6yQhidynxZLhF_sFvYRIQb2OKsaC_sqaAeZodk
https://youtu.be/K6lYZnEhQ4E


Nemzetközi online kurzusok

Az online oktatásnak köszönhetően
könnyen beépíthetővé váltak a hallgatók
képzésébe a nemzetközi online kurzusok. A
Főiskola aktív izraeli kapcsolatával, a Zefat
Academic College intézménnyel közösen
két közös kurzus meghirdetésére került sor
a tavaszi félévben: Women and Politics in
Israel tárgy Esther Hertzog professzorral, és
Sustainability-Global problems tárgy Dr.

Plank Zsuzsanna vezetésével. A
tárgyakat felvevő diákok
nemzetközi környezetben, angol
nyelven tanultak, ami hasznos volt
mind a társadalmi kapcsolataik
erősödése, mint a nyelvi
kompetenciák fejlesztése
szempontjából.

Bővebb információ a kurzusokról itt található:
https://wesley.hu/kepzeseink/nemzetkozi-programok/

Kövessék tanszékünk oldalait a facebookon és az instagrammon!

Facebook: WJLF Környezetbiztonsági Tanszék:

https://www.facebook.com/wjlfkornyezettan/

Instagram: wjlfkornyezettan

https://www.instagram.com/wjlfkornyezettan/
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