
félév a tárgy neve a tárgy kódja a tárgyat oktató tanszék tárgyfelelős

1 SZT MFEET51002 2/2e+4gy

1 Menedzsment SZT GTWE341SM Vezetéstudományi Intézet 3/9e Kucsma Daniella

1 SZT MFEET52002 4/2e+4gy Dr. Gombkötő Imre imre.gombkoto@uni-miskolc.hu

1 SZT MFKHT52003 3/2e+4gy

A 2022/2023. tanév I. félévére kitűzött konzultációs hetek, amikor a foglalkozások lesznek:

1. hét: 2022. szeptember 23,24;  2. hét: 2022. október 21;  3. hét: 2022. november 4,5.

A Hulladékkezelési és hasznosítási szakmérnök szakirányú továbbképzés 2022/2023 tanév 
Az 1. és 2. féléves csoport tárgyai:

a tárgy
jellege

kreditértéke/
féléves

(előadási+gyak
orlati)

óraszáma,a 
számonkérés 

módja

e-mail címe az egyetemi
telefonkönyv alapján

Építési, bontási és 
üveg hulladékok 
kezelése 
feldolgozása

Nyersanyagelőkészítési és
Környezeti Eljárástechnikai

Intézet

Prof. Dr. Mucsi 
Gábor gabor.mucsi@uni-miskolc.hu

szvkd@uni-miskolc.hu

Műanyag, papír 
hulladékok 
feldolgozása és 
hasznosítása

Nyersanyagelőkészítési és
Környezeti Eljárástechnikai

Intézet

Hulladékok 
ártalmatlanítása, 
lerakód 
üzemeltetése és 
rekultivációja

Környezetgazdálkodási 
Intézet

Dr. Kántor Tamás, 
                          Dr. 

Szabó Imre
hgszabo@uni-miskolc.hu

mailto:gabor.mucsi@uni-miskolc.hu
mailto:szvkd@uni-miskolc.hu
mailto:hgszabo@uni-miskolc.hu


A 2022./2023. tanév I. félévének órarendje, Hulladékkezelési és hasznosítási szakmérnök szakirányú továbbképzés

konzultációs hétek:

foglalkozások 2022.09.23. 2022.09.24. 2022.10.21. 2022.11.04. 2022.11.05.

kezdő időpontja péntek szombat péntek péntek szombat

8:00-9:00 Menedzsment ismeretek

 

9:00-10:00 Menedzsment ismeretek

10:00-11:00 Menedzsment ismeretek MIREHU HEJŐPAPI I. SRF ÜZEM

 

11:00-12:00 Menedzsment ismeretek MIREHU HEJŐPAPI I. SRF ÜZEM

 

12:00-13:00
 

 MIREHU HEJŐPAPI I. SRF ÜZEM

 

13:00-14:00  
 

14:00-15:00 Menedzsment ismeretek

 

A foglalkozások helye 2022.09.23,24 és 10.21. az A/1 épület VII.  2022.11.04. A1/312. A kulcsot  az oktató az A/4 épület diszpécser központjában veheti fel és 
az óra után ott is kell visszaadnia.

Beíratkozás, Hulladékok 
ártalmatlanítása, lerakók 
üzemeltetése és rekultivációja. Műanyag, papír hulladékok 

feldolg.

Építési, bontási és üveg 
hulladékok kezelése 

feldolgozása

Hulladékok ártalmatlanítása, 
lerakók üzemeltetése és 

rekultivációja

Műanyag, papír hulladékok 
feldolg.

Építési, bontási és üveg 
hulladékok kezelése 

feldolgozása

Építési, bontási és üveg 
hulladékok kezelése feldolgozása 

online ZH írási lehetőség

Hulladékok ártalmatlanítása, 
lerakók üzemeltetése és 

rekultivációja

Műanyag, papír hulladékok 
feldolg.

Hulladékok ártalmatlanítása, 
lerakók üzemeltetése és 

rekultivációja

Műanyag, papír hulladékok 
feldolg.

Építési, bontási és üveg 
hulladékok kezelése feldolgozása

Építési, bontási és üveg 
hulladékok kezelése feldolgozása

Műanyag, papír hulladékok 
feldolg. Menedzsment ismeretek

Építési, bontási és üveg 
hulladékok kezelése feldolgozása

Műanyag, papír hulladékok 
feldolg. Menedzsment ismeretek



15:00-16:00 Menedzsment ismeretek

16:00-17:00

    

17:00-18:00

  

18:00-19:00

    

  

     

   

      

  

    

Építési, bontási és üveg 
hulladékok kezelése feldolgozása

Menedzsment ismeretek
Hulladékok ártalmatlanítása, 

lerakók üzemeltetése és 
rekultivációja

Hulladékok ártalmatlanítása, 
lerakók üzemeltetése és 

rekultivációja

Hulladékok ártalmatlanítása, 
lerakók üzemeltetése és 

rekultivációja

Hulladékok ártalmatlanítása, 
lerakók üzemeltetése és 

rekultivációja
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