
  EEllőőkkéésszzííttéésstteecchhnniikkaaii  mméérrnnöökkii  mmeesstteerrsszzaakk  

Oktatási idő:  4 félév 

Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 

okleveles előkészítéstechnikai mérnök 

Tagozat:  nappali 

Irányszám:  15 fő 

VVáállaasszztthhaattóó  mmoodduullookk::  

• Nyersanyagelőkészítési modul;  

• Általános eljárástechnikai modul. 

 

Szakvezető intézet: Nyersanyegelőkészítési és 

Környezeti Eljárástechnikai Intézet 

Web: http://ejt.uni-miskolc.hu 

 

 

 

EElléérrhheettőőssééggeekk::  

Miskolci Egyetem  

Műszaki Földtudományi Kar  

3515 Miskolc-Egyetemváros 

tel.: (46) 565-111 / 10-19 

e-mail: rekbdhiv@uni-miskolc.hu 

http://www.mfk.uni-miskolc.hu 

FFeellvvéétteelliivveell  kkaappccssoollaattooss  iinnffoorrmmáácciióó::  

tel.: (46) 565-111 / 20-05 

e-mail: mfk@uni-miskolc.hu 
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http://ejt.uni-miskolc.hu/
http://www.mfk.uni-miskolc.hu/


AA  kkééppzzééssrrőőll  

Az okleveles előkészítéstechnika mérnökök feladata a 
primer és szekunder nyersanyagok mechanikai, kémiai, 
biológiai és termikus eljárásokkal történő előkészítéséhez 
szükséges ismeretek megszerzése és hasznosítása. A 
jelenkor legnagyobb kihívása a természeti erőforrásokkal - 
fenntartható módon - való gazdálkodás megvalósítása. A 
„hogyan” kérdésre az előkészítéstechnika a 
kibányászott és az elhasznált, hulladékká vált anyagok 
tekintetében is konkrét válaszokat ad, így az anyagok 
feldolgozása jó hatásfokkal és energiahatékonyan 
történhet. A nyersanyagokat előkészítés, azaz a végtermék 
gyártásához szükséges minőségre való feldolgozás nélkül 
nem lehet felhasználni. Például a kibányászott anyagokat 
előbb dúsítani kell, hogy az értékes komponenseket 
felhasználhassuk. Hasonlóképp, egy elhasznált autóban 
lévő anyagokat csak sok technológiai lépcsőből álló 
előkészítés után lehet újrahasznosítani. A nyersanyagok 
körébe tartoznak az építőanyagok, különböző fémek ércei, 
nemfémes ipari ásványok, energiahordozók, élelmiszer-, 
gyógyszer-, kozmetikai- és vegyipari nyersanyagok, és akár 
a fogyasztásból és termelésből kikerülő melléktermékek és 
hulladékok. A szakterület magas szintű műveléséhez 
nagyon széles szakmai tudás szükséges, mivel az eltérő 
nyersanyagokat a legkülönfélébb eljárásokkal lehet csak 
feldolgozni. Ez a széles szakmai kompetencia azt 
eredményezi, hogy az előkészítéstechnikai mérnökök a 
legváltozatosabb munkalehetőségekkel élhetnek, a 
bányászattól az élelmiszer- és gyógyszeriparig. A képzés 
gyakorlatorientált, mivel az ipari technológiák építését 
mindig laboratóriumi és félüzemi kísérlet előzi meg. A 
mesterképzés a szakterületen vezetői, kutatási, fejlesztési, 
tervezési, szakértői, döntés-előkészítési és tanácsadói 
feladatok önálló megoldására készíti fel a hallgatókat. A 
mérnöki munka végzése során a szakembereknek 
folyamatosan meg kell felelniük a műszaki, technikai 
fejlődés jelentette feladatoknak, az innovációs lehetőségek, 
a környezetvédelmi, minőségbiztosítási biztonságtechnikai, 
gazdaságossági követelményeknek. 

FFőőbbbb  ttáárrggyyaakk  

A természettudományos, gazdasági és humán 
alapismereteket nyújtó tárgyak mellett, természetesen a 
fő hangsúly a szakmai ismeretek elsajátítására irányul.  

Szakmai törzsanyag: mechanikai eljárástechnika, 
keverékek áramlása – többfázisú rendszerek tervezése, 
biológiai és termikus eljárástechnika, érc- és 
szénelőkészítés, reakciótechnika, aerob és anaerob 
technológiai rendszerek, ásványelőkészítés, 
eljárástechnikai segédműveletek, bányaművelés, 
energetikai eljárástechnika, építőipari nyers- és 
alapanyagok előkészítése, élelmiszer- és gyógyszeripari 
eljárástechnika, ipari melléktermékek és hulladékok 
előkészítése és hasznosítása, környezeti eljárástechnika. 

 

 

AA  KKaarrrróóll  

A Miskolci Egyetem egyike azon Közép-Európában 
működő néhány felsőoktatási intézményeknek, ahol 
földtudományi mérnöki, előkészítéstechnika mérnöki, 
hidrogeológiai, bányászati és olaj- és gázipari 
mérnökképzés folyik. Jelenleg háromlépcsős (BSc, MSc, 
PhD) tanulmányi rendszert kínálunk.  

Karunk 2003 óta aktív tagja a FEMP – Federation of 
European Mining Programs – konzorciumnak. Ennek 
keretében jelenleg Magyarország egyetlen vidéki kara az 
MFK, amely ERASMUS MUNDUS angol nyelvű 
képzésben vesz részt. 

MMiiéérrtt  aazz  MMFFKK??    

Kecskés Áron, okl. előkészítéstechnikai mérnök, 
vezérigazgató 
 
„Azt, hogy 2002-ben a Miskolci Egyetem mellett 
döntöttem, a mai napig életem egyik legjobb döntésének 
tartom. A Műszaki Földtudományi Kar az oktatási 
színvonalával, hagyományőrző kultúrájával, az oktatók 
diákokhoz való hozzáállásával abszolút egyedülálló és 
kimagaslóan pozitív személyiség formáló hatású. Úgy 
érzem, ez a közeg hozzásegített ahhoz is, hogy tudásom 
és mentalitásom kiemelkedjem kollégáim közül, és ez 
által egy komoly cég vezetését elvállaljam. Egy miskolci 
egyetemista mindig bízik a másik miskolci 
egyetemistában. Ezt az összetartást hivatott kifejezni a 
végzéskor avatott gyűrű is, mely mindig megnyitja az utat 
az ugyanilyen gyűrűvel rendelkező idősebb és fiatalabb 
kollégák előtt.” 
 

 

 


