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1. TANTÁRGYLEÍRÁS 

 

 

Tantárgy neve: Hulladékgazdálkodás 1 

Tárgyfelelős (név, beosztás): Dr. Rácz 

Ádám egyetemi adjunktus 

 

Tantárgy kódja: MFEET6277 

Tárgyfelelős tanszék/intézet: 

Nyersanyagelőkészítési és Környezeti 

Eljárástechnikai Intézet 

Tantárgyelem: K 

Javasolt félév: 5. Előfeltétel: GEFIT6102; GEMAN6218B, 

AKKEM6003 

Óraszám/hét (ea+gyak): 2ea+2gy Számonkérés módja (a/gy/k): aláírás, 

vizsga 

Kreditpont: 4 Tagozat: nappali 

Tantárgy feladata és célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a 

hulladékgazdálkodás alapvető célkitűzéséit, stratégiáit. Elsajátítsák a különböző hulladékok 

előkészítési-feldolgozási technológiája kialakításának sajátos megoldásait. A megszerzett 

tudással képesek legyenek a hulladék feldolgozó, előkészítő eljárások és berendezések 

kiválasztására, a hulladék-feldolgozó technológiai rendszerek szakszerű üzemeltetésére. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: T1, T3, T4, T6, T7, T10 

képesség: K2, K3, K4 

attitűd:  

autonómia és felelősség: 

Tantárgy tematikus leírása: Hulladék és hulladékgazdálkodás, hulladékgazdálkodás és 

környezetvédelem: termelés- és termékintegrált környezetvédelem. Hulladékgazdálkodás 

prioritásai, alapelvei, alapfogalmai. A hulladékok kezelésének általános koncepciója. A 

hulladékokok eljárástechnikai jellemzése. Szilárd települési hulladékok összetétele. Szilárd 

települési hulladékok előkészítési technológiai: szelektív hulladékgyűjtési eljárások és 

rendszerek, válogatóművek. Vegyesen gyűjtött szilárd települési hulladék előkészítési 

technológiái. Elhasznált autók (roncsautók) bontási és shredderezési technológiája. 

Elektromos és elektronikai hulladékok (hűtőszekrények és más háztartási gépek, TV, 

komputerek, telefonok, kábelhulladékok) előkészítésének eljárásai, gépei, technológiája. 

Elhasznált akkumulátorok, elemek feldolgozása. Műanyag-, gumi- és üveghulladékok 

előkészítése újrahasznosításra mechanikai eljárásokkal, hasznosítási lehetőségek és 

technológiák. Építési hulladékok fajtái, anyagi összetétele, feldolgozási lehetőségei 

mechniaki eljárásokkal, technológiák, gépek. 



Félévközi számonkérés módja: Az előadásokon való részvétel 75 %-ban kötelező. 

Gyakorlatokon a részvétel kötelező, folyamatos feladatbeadás (hetente 1, kéthetente 1), 

szemeszterenként 1 zárthelyi dolgozat.  

Félévközi munkával az aláírás megszerzése, szorgalmi időszakban ≥2 eredményű 

kollokviummal a tárgy teljesíthető.  

Értékelés: félévközi munkával az aláírás megszerzése, szorgalmi időszakban ≥2 eredményű 

kollokvium. Az értékelés ötfokozatú skálán történik (1-5). 

Alapvető ismereteknek nincs birtokában - elégtelen 

Alapvető ismeretekkel rendelkezik - elégséges 

Alapvető ismeretekkel rendelkezik, gyakorlatban való alkalmazásukban alapvető jártasságot 

mutat - közepes 

Az ismeretanyagot átfogóan és összefüggésében is ismeri, képes az ismeretanyag 

alkalmazására a feladatok megoldásában - jó 

A tananyag kiemelkedő ismerete, párosulva kiemelkedő feladatmegoldó készséggel - jeles 

Értékelése: 
> 85%: jeles;  

75 – 84%: jó;  

63 – 74%: közepes;  

50 – 62%: elégséges;  

< 50%: elégtelen 

Kötelező irodalom:  

− Csőke, B.: Hulladékgazdálkodás, Miskolci Egyetem, 2011 (társszerző:, Szabó I.., Bőhm J., 

Faitli J., Bokányi L., Takács J., Madarász T.)          

http://hulladekonline.hu/Hulladékgazdálkodás 

− Előadáson készített saját jegyzet 

− Csőke B. et al.: Hulladékgazdálkodás I. (Szerk.: Csőke B.). ISBN 978-615-5044-37-3. 

(PDF). (társszerzők: Csőke B., Földényi R, Halász J., Miháltz P., Nagy G.,Ötvös M., Simon 

M.) Környezetmérnöki Tudástár XIX. kötet, javított kiadás, 2011., Veszprém, Pannon 

http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar 

− Nijkerk, A.A., Dalmijn, W.L. : Handbook of Recycling Techniques (ISBN 90-

802909-3-9). Nijkerk Consultancy February 2001, 5th  Revised edition (pp.1-254 ) 

Ajánlott irodalom: 

− Hulladékgazdálkodási kézikönyv (szerk.:  Dr. Árvai) I. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 

1991. 

− Csőke, B. et al.: Másodlagos nyersanyagok az útépítésben (Szerk Gáspár, L.). Alföldi 

nyomda (ISBN 963 218 976 0), Debrecen, 2005 (társszerzők: Bornemissza, T., Bőhm, J., 

Gáspár, L., Erős, Gy., Horváth, A., Karoliny, M., Lengyel, A., Ruppert, L., Szabó, Cs., 

Vámos, Gy.,  Záray, Gy.) 

− Tarján, G.: Mineral Processing. Akadémiai Kiadó (Printed in Hungary: ISBN 953 05 2243 

8), Budapest 1981. Vol.1 (pp.1-573) and Vol.2 (pp.1-727) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hulladekonline.hu/Hulladékgazdálkodás
http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/anyagok/12-Hulladekgazdalkodas.pdf
http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar


2. TANTÁRGYTEMATIKA 

 

Hulladékgazdálkodás I 

Tantárgytematika (ÜTEMTERV) 

Aktuális tanév őszi félév 

Környezetmérnök BSc, 5. félév, törzsanyagos tárgy 

 

 

Alkalom Előadás 

1 Hulladék, hulladékgazdálkodás és környezetvédelem: termelés- és termékintegrált 

környezetvédelem. Hulladékgazdálkodás prioritásai, alapelvei, alapfogalmai. 

2 A hulladékok kezelésének általános koncepciója. 

3 A hulladékok eljárástechnikai jellemzése, szilárd települési hulladékok összetétele. 

4 Szilárd települési hulladékok előkészítési technológiai: szelektív hulladékgyűjtési 

eljárások és rendszerek. 

5 A szelektíven gyűjtött hulladék feldolgozása, válogatóművek felépítése, technológiai 

lehetőségek, gépei. 

6 Vegyesen gyűjtött szilárd települési hulladék előkészítési technológiái. 

7 Fémtartalmú hulladékok: Elhasznált autók (roncsautók) bontási és shredderezési 

technológiája, eljárásai, gépei. 

8 Fémtartalmú hulladékok: Elektromos és elektronikai hulladékok (hűtőszekrények és 

más háztartási gépek, TV, komputerek, telefonok, kábelhulladékok) előkészítésének 

eljárásai, gépei, technológiája. 

9 Fémtartalmú hulladékok: Elhasznált akkumulátorok, elemek feldolgozása. 

10 Építési hulladékok fajtái, anyagi összetétele, feldolgozási lehetőségei mechanikai 

eljárásokkal.  

11 Építési hulladékok feldolgozási technológiái, gépei. 

12 Műanyag hulladékok előkészítése újrahasznosításra mechanikai eljárásokkal, 

hasznosítási lehetőségek és technológiák. 

13 Gumi hulladékok előkészítése újrahasznosításra mechanikai eljárásokkal, hasznosítási 

lehetőségek és technológiák. 

14 Üveg hulladékok előkészítése újrahasznosításra mechanikai eljárásokkal, hasznosítási 

lehetőségek és technológiák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alkalom Gyakorlat 

1 Baleset- és munkavédelmi oktatás. 

2 Különböző típusú hulladékok (építési törmelék, műanyag hulladék) szemcseméret-

eloszlásának, halmazsűrűségének valamint porozitásának meghatározása. 

3 Kétlépcsős aprítás. Építési hulladék aprítása pofás és röpítő törőben.  

4 Válogatómű teljes anyagmérlege, válogatószalag méretezése (tantermi gyakorlat). 

5 Építési hulladékok előkészítése (tantermi gyakorlat; anyagmérleg becslés, típusfeladat 

megoldása). 

6 Mágneses szeparálás (berendezések, alkalmazási területek). 

7 Aprított kábel hulladék szétválasztása légáramkészülékkel. 

8 Háztartási kisgépek aprítása kalapácsos shredderrel, fémek kinyerése mágneses- és 

örvényáramú szeparátorral szemcseméret frakciónként. 

9 Forgótárcsás nyíró aprítógép és vágómalom működésének bemutatása különböző 

anyagokra (fa, műanyag palack, kartonpapír). 

10 Őrölt kábelhulladék szétválasztása elektrosztatikus szeparátorral. 

11 Szétválasztás örvényáramú szeparátorral. 

12 Örvénycső, MHS elmélet ismertetése, bemutató gyakorlat (vegyes 

műanyaghulladékkal); Kábelhulladék szétválasztása száraz és nedves szérrel. 

13 ZH dolgozat 

14 Pót ZH dolgozat 

 



3. MINTA ZÁRTHELYI  

ZÁRTHELYI DOLGOZAT 
Hulladékgazdálkodás I. c. tárgyból 

2015. 11. 30.  
 

1. Adottak egy hengeres törő töretéből vett minta szitaelemzési eredményei. Számítsa ki és 

ábrázolja a szemcseméret szerinti eloszlást (F(x)), majd olvassa le az x80 és x50 értékeket! Számítsa 

ki az aprítási fokokat (r80 és r50), ha a feladás 80 %-os szemcsemérete 9,7 mm, az 50 %-os 

szemcsemérete 4,9 mm volt!      5 pont 

xi [mm] m [g]    

0-0,6 890    

0,6-1,0 1405    

1,0-1,6 2358    

1,6-2,5 1785    

2,5-4,5 379    

Σ     

2. Mutassa be a pofás törőt (ábra, alkalmazhatóság, mechanikai erőhatások, feldolgozó képesség)!

       3 pont 

3. Mutassa be az elektrosztatikus szeparátor működési elvét (ábra)!  3 pont 

4. Mutassa be röviden az örvényáramú szeparátort (felépítés, működési elv)! 3 pont 

5. Ismertesse a légáramkészülék működési elvét, a szemcsére ható erőhatásokat, valamint a 

berendezés főbb részeit!        5 pont 
 

6. Aprított elektronikai hulladékot (mágneses fém leválasztása után) vezetünk örvényáramú 

szeparátorra. A termékek összetétele a következő táblázatban látható: 

Összetétel/Termék Vezető termék Nem vezető termék Feladás 

vezető fém (Cu, Al) 954 g 81 g  

műanyag, gumi, fa, egyéb 140 g 1517 g  

fémtartalom 

(termékek alkotórész tartalma) 

   

fémkihozatal 

(alkotórész kihozatal) 

   

tömegkihozatal    

Számítsa ki a feladás és a két termék fémtartalmát (%), a két termék tömegkihozatalát, és a fém 

kihozatalokat!       5 pont 

7. Ismertesse a forgótárcsás nyírómű működési elvét (rajzzal)! Milyen mechanikai erőhatásokkal 

dolgozik és milyen anyagok aprítására alkalmazható?   3 pont 

Megfelelt: 60 %-tól, 

Rendelkezésre álló idő: 80 perc. 

 



A MINTA ZH MEGOLDÁSA (a helyesen megadott válaszokra adható pontszámok 

feltüntetésével) 

 

Hulladékgazdálkodás 1 

 



















4. VIZSGAKÉRDÉSEK 

 

Tételsor 

Hulladékgazdálkodás 1. 

 

1. Hulladékgazdálkodási alapfogalmak (hulladékgazdálkodás, hulladékelőkészítés, hulladék, 

hulladékfeldolgozás, fenntartható fejlődés) 

2. A hulladékkeletkezés következményei, a környezetvédelem célja, tárgya, termelés és termék 

integrált környezetvédelem. Termelési, fogyasztási hulladék és a lom. 

3.  Integrált hierarchikus hulladékgazdálkodási koncepció és az egyes elemeinek részletes 

bemutatása 

4. Hulladékanyagok eljárástechnikai jellemzése (fajlagos és abszolút mennyiségek). 

Szemcseméret-eloszlás, porozitás, összenövés, sűrűség, fűtőérték. Hulladék anyagi 

összetétel meghatározásának menete. 

5. Szilárd települési hulladék anyagi összetétele és mennyisége. Szilárd települési hulladék 

kezelésének hagyományos koncepciója. 

6. Csomagolóanyag szelektív gyűjtési rendszerek. Additív és integrált szelektív gyűjtés. A 

hulladékudvar. Begyűjthető csomagolóanyag hulladék mennyisége. 

7. Válogatómű felépítése, technológiája, berendezései. Válogatási üzemmódok. 

Válogatószalag tervezése. 

8. Szilárd települési hulladékok komplex kezelése. Hagyományos és továbbfejlesztett kezelés. 

Mechanikai előkészítés, mechanikai-biológiai stabilizálás, fizikai stabilizálás, száraz 

stabilizálás. 

9. Építési hulladékok, azok fajtái, jellemző összetételük. Építési hulladék előkészítési 

technológiák. Nedves és száraz technológia előnyei, hátrányai. Az egyes műveletek 

berendezései. Stacioner, semi-mobil és mobil rendszerek, azok előnyei és hátrányai. 

10. Elektronikai hulladékok. Elektronikai eszközök csoportosítása. Elektronikai eszközök 

újrahasználata. Elhasznált elektronikai és elektrotechnikai eszközök előkészítése. 

Előkészítési technológiák, az egyes műveletek berendezései.  

11. Roncsautó előkészítés. Roncsautó anyagi összetétel. Roncsautó előkezelés, bontás, gép 

előkészítés. Előkészítési technológiák, az egyes műveletek berendezései.  

12. Akkumulátorok, elemek. Ólomakkumulátorok előkészítési technológiája, az egyes 

műveletek berendezései. 

13. Üveghulladék. Előkészített üveg hulladék felhasználási területei. Üveghulladék előkészítési 

technológiája, az egyes műveletek berendezései.  

14. Műanyag hulladékok. Vegyes műanyaghulladék előkészítési technológiája, az egyes 

műveletek berendezései. 

15. Gumihulladékok. Gumihulladék hasznosítási lehetőségek. Gumiabroncs mechanikai 

előkészítési technológiája, az egyes műveletek berendezései. 

 

 

 

 

 

 

 



5. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK 

 

A laboratóriumi gyakorlatokon elvégzett vizsgálatokból jegyzőkönyv beadása a gyakorlatot 

követő héten az óra időpontjáig. 

 

 

A zárthelyi dolgozat írása és a vizsga közben a mobiltelefon használata tilos! 

 

 

 

 

Miskolc, 2018. június.10. 

 

 

 

 

 

_________________________                                                         _________________________                                                   

            Dr. Nagy Sándor                                                                              Dr. Rácz Ádám 

Intézetigazgató egyetemi docens                                        egyetemi adjunktus 


