
FŐSZERKESZTŐI ELŐSZÓ A hulladekONline E-FOLYÓIRAT ELSŐ SZÁMÁHOZ 

Kedves Olvasó!

Bár magyar nyelven is már több hulladékgazdálkodással foglalkozó folyóirat létezik, azt

gondoljuk, hogy a szakma joggal tarthat igényt egy olyan folyóiratra, amely dinamikusan és

szakmai-tudományos szempontból is igényesen reagál az újonnan felmerülő szakmai 

kérdésekre és kihívásokra, és amelyik interaktív.

Ezért gondoltuk ki a TÁMOP 4.2.1. fejlesztési projekt keretén belül az elektronikus

HulladékOnline  folyóirat megindítását, amelynek rovatvezetői a Miskolci Egyetem e szakmai 

témakörrel behatóan foglalkozó vezető oktatói-kutatói, azonban a szerzői a 

hulladékgazdálkodásban és ahhoz kapcsolódó területeken dolgozó ipari, hatósági, stb.

szakemberek és kutatók lennének.

Az interaktív jellegét az új folyóiratunk elektronikus formája biztosítja: a fórumon

várjuk az olvasóink véleményeit, megjegyzéseit és javaslatait.

               A folyóiratban lektorált és nem-lektorált cikkek, valamint a ”szerző véleményét 

tükrözve” vitaindító közlemények fognak megjelenni a hazai szakemberek és kutatók tollából,

valamint a nemzetközi híreket is közölni fogjuk.

              Mivel az új e-folyóiratunk elsősorban a hazai szakmai közvélemény elérését célozza 

meg, így magyar nyelven fog megjelenni, de helyet fog adni rangos idegen nyelvű 

publikációknak is.

A folyóiratunk rovatai a következők: 



1. Kármentesítés és kockázatelemzés (rovatvezető: Dr. Madarász Tamás)  

2. Települési szilárd hulladékok feldolgozása (válogatóművek, MBH) (rovatvezetők: 

Prof. Dr. Csőke Barnabás és Dr. Bokányi Ljudmilla)  

3. Ipari hulladékok feldolgozása és újrahasznosítása (rovatvezető: Dr. Bőhm József)  

4. Biohulladékok kezelése és hasznosítása (rovatvezető: Dr. Bokányi Ljudmilla)  

5. Hulladék-elhelyezés (rovatvezető: Prof. Dr. Szabó Imre)  

6. Vízminőség-védelmi kérdések (rovatvezető: Prof. Dr. Szűcs Péter)  

7. Folyékony hulladékok kezelése (rovatvezető: Dr. Takács János)  

8. Levegőtisztaság-védelem és depónia-gáz (rovatvezető: Dr. Faitli József)  

9. Nemzetközi hírek (rovatvezető: Dr. Bokányi Ljudmilla)  

           Az első számban az Olvasó figyelmébe - az ajkai gátszakadás miatt is éppen roppant 

aktualitással rendelkező - Szabó Imre és munkatársai tollából született „Hulladéklerakók 

állékonyságvizsgálata”  c. tanulmányt ajánljuk elsőként. A további tanulmányok témakörei: 

biogáz és bioetanol előállítása, a települési hulladékok kezelése, a bioszűrés, az ipari 

hulladékok kezelése és hasznosítása is reméljük, hogy nagy érdeklődésre talál. 

Várjuk kedves Olvasóink értékes véleményeit, hozzászólásai, kérdéseit!

Mindenkinek jó egészséget és szakmai sikereket kívánva,

Dr. Bokányi Ljudmilla

                                                                                                  főszerkesztő 


