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A Tantárgyi program és követelmények tartalmi kidolgozása a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet előírásai

alapján, az alábbi pontok szöveges kidolgozásával
Tárgytematika további adatainak feltöltése:

Neptun: Tárgyak kezelése/ Tárgyak/Meghirdetett félévei menürész
I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
Biztosítani azt a környezeti kémiai tudásanyagot, amire a ráépülő tárgyaknak szüksége van. Olyan
komplex látásmód megismertetése, amely elősegíti a természetes és antropogén hatások által
kialakított természeti és gazdasági környezetben lejátszódó kémiai folyamatok megértését és
nyomonkövetését. Hozzájárulás a természettudományos szemlélet kialakításához.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
A természeti környezet kémiai folyamatai (a környezeti kémia jelentősége és
haszna, a környezeti kémia alapelvei)
A természeti környezet evolúciója (elemek szintézise, molekulák képződése a
csillagközi térben, a Föld keletkezése és geokémiai fejlődése, a kémiai
evolúció, a földi élet keletkezésének hipotézise)
A litoszféra, a hidroszféra és az atmoszféra kémiája (a litoszféra felépítése,
kőzetek és ásványok, a mállási folyamatok kémiája, a talaj kémiája, a víz
szerkezete és tulajdonságai, a víz és a vizes oldatok kémiája, a hidroszféra,
az atmoszféra szerkezete és összetétele, kémiai reakciók az atmoszférában)
Az elemek környezeti kémiája ((transzportfolyamatok és kémiai egyensúlyok a
környezetben, az O, N, C, S, P, fémek körforgása a természetben)
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A természeti környezet antropogén terhelése (antropogén szennyező anyagok az
atmoszférában, a hidroszférában és a pedoszférában)
Az antropogén szennyező anyagok transzportfolyamatai és átalakulása az
ökoszférában (kemodinamika, a kontaminánsok kémiai-biokémiai átalakulása)
Összesen
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
A tantermi előadáson számítógépes szemléltetés, interaktív előadási forma. Gyakorlatorientált
képzés; a környezetvédelmi gyakorlatból vett feladatok és problémák megoldása, a kérdésfelvetéstől
a tervezésen át a kivitelezésig tartó logikus gondolkodás megismertetése. A hallgatóság részéről az
előadásokon történő aktív részvétel a kötelező.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
Készség szintjén: A litoszférában, a hidroszférában és az atmoszférában lejátszódó főbb
folyamatok összefüggéseinek, az antropogén hatás okozta változások ismerete.
Jártasság szintjén: A környezetben előforduló fontosabb elemek biogeokémiai ciklusának ismerete.
Ismereti szinten: A természetes és antropogén eredetű vegyületek környezetben történő
átalakulásának ismerete.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokról legfeljebb 3 alkalommal történő hiányzás.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
A vizsgaidőszakban írásbeli és szóbeli vizsga. Osztályozás: 40%-tól elégséges (2), 55%-tól közepes
(3), 70%-tók jó (4), 85%-tól jeles (5).

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Papp Sándor (szerk). Környezeti kémia (e-learning tananyag a környezetmérnöki szakok számára)
2008. http://mkweb.uni-pannon.hu/hefop33/anyagok.html
IV/2. Ajánlott irodalom:
Stanley E. Manahan: Environmental chemistry. Lewis publishers, CRC Press 1994.
Csathó Péter: A Környezet nehézfém szennyezettsége és az agrártermelés. MTA Talajtani és
Agrokémiai Kutató Intézete, Budapest, 1994

