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1. TANTÁRGYLEÍRÁS 

 

 

Tantárgy neve: Választható MFNYA 3e 

Hulladékelőkészítés 2  

Tárgyfelelős (név, beosztás): Dr. Rácz Ádám 

adjunktus 

Tantárgy kódja: MFEET6712 

Tárgyfelelős tanszék/intézet: 

Nyersanyagelőkészítési és Környezeti 

Eljárástechnikai Intézet 

Tantárgyelem: V 

Javasolt félév: 7. Ő Előfeltétel: MFEET6210 

Óraszám/hét (ea+gyak): 0ea+2gy Számonkérés módja (a/gy/k): a-gy 

Kreditpont: 2 Tagozat: nappali 

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

hulladék feldolgozásának alapjait, a nagy fémtartalmú – autók, elektrotechnikai és elektronikai 

háztartási és ipari hulladékok, kábel-, akkumulátor - hulladékok mechanikai előkészítésének 

lehetséges technológiáit. A megszerzett tudással képesek legyenek e hulladékok feldolgozó-

előkészítő az eljárások és berendezések kiválasztására, feldolgozó-kezelő üzemek szakszerű 

üzemeltetésére. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  

képesség: K14 

attitűd:  

autonómia és felelősség: 

Tantárgy tematikus leírása: 

Települési szilárd hulladékok kezelése, a szelektív gyűjtés, válogatómű. Vegyesen gyűjtött TSZH 

előkészítésének alapjai. Elhasznált autók (roncsautók), elektronos és elektronikai hulladékok (kis és 

nagy háztartási gépek, TV, komputerek…) bontási és shredderezési technológiájának tervezési 

alapjai. Elhasznált eszközök, készülékek felépítése, szerkezeti anyagai, veszélyes komponensei. A 

keletkező hulladék mennyisége, anyagmérleg készítése különös tekintettel a szerkezeti anyagok (vas, 

színesfémek, nemesfémek, műanyagok), mint termékek várható mennyiségére és minőségére. Az 

előkészítési technológiák kialakítása, eljárások, gépek kiválasztása. A berendezések (shredder-

aprítógépek, szitaberendezés, mágneses szeparátor, örvényáramú szeparátor, légáramkészülék, 

légszér, elektrosztatikus szeparátor, szállítószalagok, porszűrő, ventilátor) fő műszaki jellemzőinek 

meghatározása. Gépészeti elrendezési vázlat készítése. Beruházási és üzemköltségek becslése. 

Félévközi számonkérés módja:  

Az előadásokon való részvétel 75 %-ban kötelező. 

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

szemeszterenként 1 zárthelyi dolgozat.  

Értékelés: félévközi munkával az aláírás megszerzése, zárthelyi dolgozat eredménye adja a 

gyakorlati jegyet. 

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 

tervezési feladatok megoldásában - jó 

A tananyag kiemelkedő ismerete, párosulva kiemelkedő tervezési feladatmegoldó készséggel - jeles 

Értékelése: > 85%: jeles; 75 – 84%: jó; 63 – 74%: közepes; 50 – 62%: elégséges; < 50%: elégtelen 



Kötelező és ajánlott irodalom:  

Csőke B.: Fémtartalmú hulladékok előkészítése (Kézirat, tanszéki segédlet, PDF formátum) 

Csőke B.: Hulladékgazdálkodás-2 (Interneten keresztül szolgáltatott előadásanyag, PDF formátum) 

Előadáson készített saját jegyzet 

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 ) 

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 

Tchobanoglous, G.-Theisen, H.-Vigil, S.: Integrated Solid Waste Management. McGraw-Hill, Inc., 

New York 

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


2. TANTÁRGYTEMATIKA  

 

Nincs előadás 

 

 

Alkalom Előadás 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alkalom Gyakorlat 

1 Hulladék, hulladékgazdálkodás és környezetvédelem: termelés- és termékintegrált 

környezetvédelem. Hulladékgazdálkodás prioritásai, alapelvei, alapfogalmai. A 

hulladékok kezelésének általános koncepciója. 

2 Szilárd települési hulladékok előkészítési technológiai: szelektív hulladékgyűjtési 

eljárások és rendszerek. 

3 Vegyesen gyűjtött szilárd települési hulladék előkészítési technológiái. 

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

technológiája, eljárásai, gépei. 

5 Fémtartalmú hulladékok: Elektromos és elektronikai hulladékok (hűtőszekrények és 

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

eljárásai, gépei, technológiája. 

6 Hulladékelőkészítés gépei I. - aprítógépek 

7 Hulladékelőkészítés gépei II. - szeparátorok 

8 Hulladékelőkészítés gépei III. - szeparátorok 

9 ZH dolgozat 

10 Pót ZH dolgozat 

11  

12  

13  

14  

 



3. MINTA ZÁRTHELYI  
 

Zárthelyi dolgozat 

 

„Hulladékelőkészítés 2” 

című tantárgyból 

 

1. Ismertesse az örvényáramú szeparátor működési elvét, készítsen róla sematikus rajzot. 

Ismertessen néhány alkalmazási területet!  6 pont 

2. Ismertesse a hulladék fogalmát valamint az integrált hierarchikus hulladékgazdálkodási 

koncepciót!    6 pont 

3. Becsülje meg számítással alátámasztva egy 180.000 fő lakosú városban keletkező 

szelektíven begyűjthető hulladék mennyiségét, ha a város nagyfokú iparral és jól kiépített 

szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkezik. 6 pont 

4. Ismertesse az építési hulladékok fajtáit, azok összetevőit és az egyik típus száraz 

technológiájú feldolgozását.    9 pont 

5. Ismertesse a hulladékválogató mű technológiáját, felépítését, berendezéseit.  6 pont 

6. Ismertesse a hulladék autók feldolgozásának lépcsőit.(lehetséges feldolgozási módok, 

technológiák, berendezések)   9 pont 

 

Megfelelt: 60 %-tól, 

Rendelkezésre álló idő: 80 perc. 

 



A MINTA ZH MEGOLDÁSA (a helyesen megadott válaszokra adható pontszámok 

feltüntetésével) 

 

Hulladékelőkészítés 2 















4. VIZSGAKÉRDÉSEK 

 

Tételsor 

Hulladékelőkészítés I. 

 

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

kezelésének hagyományos koncepciója. 

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

hulladékudvar. Begyűjthető csomagolóanyag hulladék mennyisége. 

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

Válogatószalag tervezése. 

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

8. Elektronikai hulladékok. Elektronikai eszközök csoportosítása. Elektronikai eszközök 

újrahasználata. Elhasznált elektronikai és elektrotechnikai eszközök előkészítése. 

Előkészítési technológiák, az egyes műveletek berendezései.  

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

előkészítés. Előkészítési technológiák, az egyes műveletek berendezései.  



 

5. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK 

 

 

 

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 


