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1. TANTÁRGYLEÍRÁS 
 

 

Tantárgy neve: Előkészítőművek 

üzemeltetése és szabályozása 

Tárgyfelelős: Dr. Rácz Ádám adjunktus 

Tantárgy kódja: MFEET 6290 

Tárgyfelelős tanszék/intézet: 

Nyersanyagelőkészítési és Környezeti 

Eljárástechnikai Intézet 

Tantárgyelem: K 

Javasolt félév: 6. Előfeltétel: GEFIT6102; GEMAN6218B; 

MFFAT6101 

Óraszám/hét (ea+gyak):2ea+1gy Számonkérés módja (a/gy/k): aláírás,vizsga 

Kreditpont: 3 Tagozat: nappali 

Tantárgy feladata és célja: A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az 

előkészítőművek működtetéséhez szükséges olyan egyéb ismereteket, amelyek nem 

közvetlenül az előkészítéstechnika, mint szakma ismeretei, hanem azok az általános 

ismeretek, amelyek egy előkészítőmű üzemeltetéséhez (ügyvezetéséhez) szükségesek. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: T5,T7,T8,T9 

képesség: K1,K3,K15 

attitűd:  

autonómia és felelősség: 

Tantárgy tematikus leírása: 

Tipikus nyersanyag-előkészítőművek. Előkészítőmű létesítésének kérdéskörei: terület 

kiválasztása, méretének meghatározása, ipari épületek, környezetvédelmi kérdések. A 

gazdasági vállalatok jellemzői. Az előkészítő üzem létesítéséhez szükséges telephely 

vásárlásával kapcsolatos ismeretek áttekintése. Az elvi- és a végleges építési engedély. A 

környezetvédelmi engedélyezés folyamata. A környezeti hatástanulmány. A bányászati 

engedély megszerzésével kapcsolatos alapismeretek. Az előkészítőművek közmű ellátásának 

alapismeretei. A villamos energiaellátás alap- és biztonságtechnikai ismeretei. A humán 

erőforrás gazdálkodással kapcsolatos alapismeretek. Munkaidő rendszerek. Az 

előkészítőművekkel kapcsolatos pénzügyi alapismeretek, a kettős könyvvitel. Az 

előkészítőművek tűz- és robbanás, ill. baleset- és munkavédelmével kapcsolatos ismeretek. 

A szabványosítás EU és hazai rendszere. A nyersanyagelőkészítés szakmai területéhez 

tartozó legfontosabb szabványok összefoglalása. 



Oktatási módszerek:  

Az előadások során a tematikus leírásból adódó anyagot előadás formájában bemutatjuk, majd egyes 

kérdésekre, interaktív konzultációval ismételjük, átbeszéljük. Felkészülés a saját feladatra közös 

konzultációval, ahol a hallgatóknak lehetőségük van egymás felé kérdéseket, illetve kritikai 

megjegyzéseket intézni. 

 

Félévközi számonkérés módja: 
Az aláírás megszerzésének feltétele: 

- 20 %-nál nem több órai hiányzás. Jegyzőkönyv elkészítése és beadása. 

Az önálló feladat írásbeli beadása és abból önálló előadás megtartása. 

Értékelés: Jó és kiváló előadás és feladatbeadás esetén megajánlott vizsgajegy szerezhető. 

Egyéb esetben szóbeli vizsga alapján (ötfokozatú skála), az alábbi szempontok szerint. 

Alapvető ismereteknek nincs birtokában - elégtelen 

Alapvető ismeretekkel rendelkezik - elégséges 

Alapvető ismeretekkel rendelkezik, ezeknek gyakorlatban való alkalmazását is be tudja 

mutatni - közepes 

Ismereteinek részterületeit rendszer szinten, azok összefüggéseiben ismeri - jó 

Kiemelkedő részletességű, rendszerszintű ismeretekkel rendelkezik – jeles 

 

Értékelése: 
> 85%: jeles;  

75 – 84%: jó;  

63 – 74%: közepes;  

50 – 62%: elégséges;  

< 50%: elégtelen 

Kötelező és ajánlott irodalom:  

R. Keith Mobley: Plant engineer’s handbook, 2001. 

Tarján G.: Ásványelőkészítés II. TK., Bp., 1989. 

Fejes G – Tarján G.: Vegyipari gépek és műveletek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1979. 

Barry A. Wills, Tim Napier-Munn: Mineral Processing Technology. 2006 Elsevier Science & 

Technology Books. ISBN: 0750644508 

Mular A. L. – Jergensen G. V.: Design and installation of Comminution Circuits. Port City 

Press, Baltimore. 1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. TANTÁRGYTEMATIKA 

 

Előkészítőművek üzemeltetése és szabályozása 

Tantárgytematika (ÜTEMTERV) 

Aktuális tanév őszi félév 

Környezetmérnök BSc, 6. félév, törzsanyagos tárgy 

 

 

Alkalom Előadás 

1 Előkészítőmű és üzem terület kiválasztási szempontjai I. 

2 Előkészítőmű és üzem terület kiválasztási szempontjai II. 

3 Előkészítőmű és üzem területigényének meghatározása 

4 Előkészítőmű és üzem létesítésének környezetvédelmi kérdései 

5 Vendégelőadás I. 

6 Vendégelőadás II. 

7 Konzultáció – Felkészülés a hallgatói előadásra és a beadandó feladat készítése 

8 Konzultáció – Felkészülés a hallgatói előadásra és a beadandó feladat készítése 

9 Konzultáció – Felkészülés a hallgatói előadásra és a beadandó feladat készítése 

10 Konzultáció – Felkészülés a hallgatói előadásra és a beadandó feladat készítése 

11 Konzultáció – Felkészülés a hallgatói előadásra és a beadandó feladat készítése 

12 Konzultáció – Felkészülés a hallgatói előadásra és a beadandó feladat készítése 

13 Hallgatói előadások I. 

14 Hallgatói előadások II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alkalom Gyakorlat 

1 Baleset- és munkavédelmi oktatás. 

2 Siló kifolyási kísérlet I. 

3 Siló kifolyási kísérlet II. 

4 Siló kifolyási kísérlet eredményeinek értékelése 

5 Jegyzőkönyvek értékelése 

6 Konzultáció - Felkészülés a hallgatói előadásra és a beadandó feladat készítése 

7 Konzultáció - Felkészülés a hallgatói előadásra és a beadandó feladat készítése 

8 Konzultáció - Felkészülés a hallgatói előadásra és a beadandó feladat készítése 

9 Konzultáció - Felkészülés a hallgatói előadásra és a beadandó feladat készítése 

10 Konzultáció - Felkészülés a hallgatói előadásra és a beadandó feladat készítése 

11 Konzultáció - Felkészülés a hallgatói előadásra és a beadandó feladat készítése 

12 Konzultáció - Felkészülés a hallgatói előadásra és a beadandó feladat készítése 

13 ZH dolgozat 

14 Pót ZH dolgozat 

 



3. MINTA ZÁRTHELYI  
 

Beadandó feladatok témakörei:  

1. A jogi személyiségű gazdasági vállalatok formái, főbb jellemzői, a tulajdonosi szerkezet, 

a működés célja 

2. A vállalkozások alapítása és annak feltételei. 

3. A vállalkozási tevékenység megszűntetésével kapcsolatos ismeretek. 

4. Az ingatlan nyilvántartás hazai rendszere. 

5. Bányászati és előkészítési tevékenység engedélyezési rendszere. 

6. Az építési engedélyezés. 

7. Humán erőforrás gazdálkodás, a létszám meghatározása, munkaidő rendszerek. 

8. A gazdasági vállalatok jellemző szervezeti felépítése, a fontosabb munkakörök.  

9. A munkaszerződés, a munkabérrel kapcsolatos fogalmak. A munkáltató és a 

munkavállaló által fizetendő járulékok. 

10. A felmondás és végkielégítés fontosabb szabályai. 

11. A bevételek és kiadások elszámolása. Költségtípusok és könyvelési módjuk. 

12. Adókötelezettség, az aktuális adózási módok. 

13. A munkavédelmi oktatás. A munkabalesetek kivizsgálása. Munkavédelem és egyéni 

védőeszközök. Az előkészítőmű jellemző munkahelyeinek munkavédelmi előírásai. 

 



A MINTA ZH MEGOLDÁSA (a helyesen megadott válaszokra adható pontszámok 

feltüntetésével) 

 

Előkészítőművek üzemeltetési, szabályozása 

 

MMUUNNKKAASSZZEERRZZŐŐDDÉÉSS  

1. Munkavégzésre irányuló jogviszonyok1 

 munkaviszony: munkáltató és munkavállaló között jön létre a munkaszerződés megkötésével, 

amit írásba kell foglalni 

 megbízási és vállalkozói jogviszony: bármely magánszemély vagy gazdálkodó szervezet kötheti 

bármely másik magánszeméllyel vagy gazdálkodó szervezettel, rájuk a polgári jogi szabályok 

(Polgári törvénykönyv) érvényesek. A tevékenység tartalmát a munkavégző (megbízott) a 

saját szaktudása alapján, a megbízó vagy megrendelő közvetlen iránymutatása nélkül 

végzi, legtöbbször saját eszközeivel. (A munkaviszony esetén az eszközök a munkáltatóé és 

nem a munkavállalói, míg ennél a jogviszonnyal saját tulajdonban vannak.) Megbízási: az 

elvégzett munkával szembeni elvárás, hogy az azt végző személy a lehető leggondosabban, 

az adott tevékenység során a tőle elvárható módon járjon el. Vállalkozási: a 

munkavégzéssel valamilyen eredményt kell elérni. 

 tanulói szerződés és hallgatói szerződés alapján:  az oktatási intézmény tanulója vagy 

hallgatója köti olyan gazdasági szervezettel, amely az oktatási intézménnyel szakmai 

gyakorlati hely biztosítására szerződésben áll. Célja, hogy a tanuló/hallgató a tanulmányai 

során elméletben elsajátított tudáshoz kapcsolódó gyakorlatot megszerezze. (külön 

jogszabályok) 

 

2. Munkaszerződés fogalma, kötelező tartalmak2 3 

a. munkaszerződés: a munkaviszony léte]sítésére szolgáló szerződésfajta, ez alapján a 

munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint a munkát végezni, míg a munkáltató 

köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni. 

b. formai és tartalmai követelményeit a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

határozza meg: 

 ÍRÁSBA KELL FOGLALNI! 

 bármilyen módosítás, rendelkezés a felek közös megegyezésével történhet meg, 

kivéve munkarend meghatározása. 

 a szerződést kötő felek azonosító adatai: munkáltató esetében székhely, 

cégjegyzékszám és adószám, a munkavállalónál lakóhely, társadalombiztosítási 

azonosító jel vagy adóazonosító. 

 alapbér: meghatározása mindig időbérben kell, hogy történjen, vagyis a munkában 

történő tevékenykedés időtartamára vonatkozóan. Teljes munkaidőben minden 

munkavállalónak legalább a hatályos minimálbér mértékének megfelelő alapbért 

(2014: 101 500 Ft) kell megállapítani. 

                                                 
1
 https://hu.wikipedia.org/wiki/Munkaviszony 

2
 A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei, szabályai 2016 (http://www.jogszabalykereso.hu/cikkek/2015/06/01/a-

munkaszerzodes-kotelezo-tartalmi-elemei-szabalyai-alapber-munkakor-munkavegzes-helye-idotartama-probaido-
berpotlek) 
3
 Pentz E.: A munkaszerződés, és amit tudni kell róla (http://rsm.hu/blog/2014/08/munkaszerzodes-es-amit-tudni-

erdemes-rola) 



 munkakörre vonatkozó információk: azon feladatokat öleli fel, melyeket a 

munkavállalónak a munkaszerződés alapján munkaidejében végeznie kell. 

Meghatározható a munkák jellegének meghatározásával, foglalkozásként 

megjelölve, valamint a fontosabb munkafeladatok részletezésével (munkaköri 

leírás) 

c. Egyéb tartalmak:  

 munkaviszony tartama: ebben az esetben két munkaszerződést különböztetünk 

meg: határozott és határozatlan időre szólót.  Mindkét esetben ha a munkaviszony 

kezdetéről a felek külön nem rendelkeznek, akkor a munkaszerződés megkötését 

követő napon kezdődik a munkaviszony. Ha a munkaviszony végéről sem 

nyilatkoznak, a munkavégzés határozatlan időre jön létre. A határozott időre szóló 

munkaszerződésben napra pontosan meg kell határozni a munkaviszony végének 

időpontját.  

 próba idő: bármelyik fél kezdeményezheti, maximum három hónap időtartamú 

lehet, közös megegyezéssel egyszer lehet hosszabbítani, akkor is maximum három 

hónapot. Indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntethető.  

 munkavégzés helye: nem kell kötelező jelleggel feltüntetni, a félreértések elkerülése 

végett mégis megteszik. Utazást megkövetelő vagy üzletkötő tevékenységek során 

fontos.  

 

MMuunnkkaabbéérrrreell  kkaappccssoollaattooss  ffooggaallmmaakk  

Fogalma: a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló munkája alapján a munkáltató által a 

munkavállalónak fizetendő pénzösszeg. A munkavállaló az adó levonások utáni összeget kapja készhez 

(nettóbér). 4 

5 

Garantált bérminimum: szakképzettséget igénylő munkavégzés esetén. 

 

A munkabér fogalma valójában több rétegű kifizetések összegzése,nevezetesen6: 

1. elsődlegesen a tényleges munkavégzés díjazását foglalja magában, így különösen a munkában 

töltött idővel vagy az elért teljesítménnyel mért munka díját, a speciális munkakörülményekre 

                                                 
4
 https://hu.wikipedia.org/wiki/Munkab%C3%A9r 

5
 http://www.konyveles.org/adovaltozasok_2017 

6
 http://www.eutax.hu/munkaber-fogalma/ 



tekintettel fizetett pótlékokat, valamint a munkáltató (kollektív szerződés) által kitűzött feladatok 

teljesítése esetére fizetett prémiumot, 

2. tartalmazza továbbá a munkavállaló konkrét munkateljesítményétől független, munkáltatói 

elhatározással, a munkaviszonyra tekintettel nyújtott egyes kifizetéseket is, amelyek általában az 

ösztönzés fokozását (a jobb munkára, a munkahelyen maradásra stb.) szolgálják, mint például a 

munkáltatói jutalmak, a tizenharmadik havi fizetés, a nyereségrészesedés, stb., 

3. tartalmazza végül azokat a kifizetéseket is, amelyeket a munkavállaló munkavégzés nélkül, 

munkaviszonyára alapozottan, a jogszabályban, a kollektív szerződésben, a felek közötti 

megállapodás vagy a munkáltató saját elhatározása folytán, a munkából való kiesése idejére a 

munkáltatótól kap, mint például a szabadság idejére, az állásidő tartamára, a jogos távollétek 

idejére nyújtott kifizetések. 

  A munkabért – ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása eltérően 
nem rendelkezik – a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig kell kifizetni. 
   A kifizetésről olyan elszámolást kell kapnia a munkavállalónak, amelyből ellenőrizni tudja 
egyrészt a bruttó bér kiszámításának a helyességét,  másrészt a nettó bér helyességét, tehát azt, 
hogy milyen jogcímen mekkora összegeket vontak le a bruttó fizetéséből. 

78Bérpótlék: általános szabályként mondja ki a törvény, hogy a bérpótlék a munkavállalót rendes 

munkabérén felül illeti meg, a bérpótlék alapja pedig a munkavállaló munkabére. 

 vasárnapi munkavégzés esetén +50% (kiv. ha a munkavállaló munkaköre sajátossága alapján 

számíthat a rendszeres vasárnapi munkavégzésre.) 

 18 és 6 közötti műszakpótlék +30%, ha a munkavállaló munkaidő-beosztása rendszeresen változik. 

(pl.: jár annak a munkavállalónak, aki egy hónapon belül két hétig reggel 10-től este 18 óráig 

dolgozott, de a következő két hétben este 20 órától hajnali 4 óráig dolgozott.) 

 munkaszüneti napokon történő munkavégzés +100% (ha rendkívüli munkavégzésnek is számít még 

+100%) 

 készenlét esetén +20%, ügyelet esetén +40%, azonban ekkor az alapbér nem jár, ha munkavégzés 

nem történik. 

 éjszakai pótlék (22 óra és reggel 6 óra) +15% 

 egyebek: veszélyességi pótlék, pénzkezelési pótlék, gépjármű-vezetési pótlék, állami nyelvvizsgáért 

járó stb. 

 nem munkabérbe számító juttatások: természetbeni juttatások (céges eszközök, munkáltató által 

előállított termékek), cafeteria (étkezési jegy, üdülési csekk), költségtérítések (bérlet, útiköltség-

térítés), táppénz. 

 

JJáárruulléékkookk  

                                                 
7
 http://officina.hu/gazdasag/149-muszakpotlek-ejszakai-potlek-merteke-szamitasa 

8
 http://www.hrsentinel.hu/mt/munkaber.html 



9 

10Szociális hozzájárulási adó (előtte a társadalombiztosítási járulék): a szociális biztonsághoz, valamint a 

testi és lelki egészséghez való jog érvényesítését szolgáló egyes szociális ellátásokhoz, az egyes állami 

nyugdíjrendszer fenntartásához szükséges államháztartási források biztosításához nyújt fedezetet. 

Alanyai:  

 a kifizető: természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany. 

 az egyéni vállalkozó,  

 a mezőgazdasági őstermelő. 

Nincs adófizetési kötelezettség, ha a tag saját jogú nyugdíjas természetes személy, vagy özvegyi nyugdíjban 

részesülő olyan természetes személy, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltötte. Továbbá a 

szerző jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom, földrajzi árujelzők oltalma stb. 

ellenértékeként kifizetett díj; ingatlan bérbeadásából származó jövedelem. 

11Szakképzési hozzájárulás célja: 

 a szakképzési törvény hatálya alá tartozó azon iskolai rendszerű képzések támogatása, amelyek 

állami fenntartású szakképző intézményben vagy szakképzési megállapodás alapján kerülnek 

megszervezésre 

 a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlat 

 a duális képzés keretében szervezett gyakorlati képzés támogatása 

 az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésnek a felnőttképzésről szóló törvény alapján történő 

támogatása 

 fejlesztések támogatása 
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 http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/14/30000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3szochozado.pdf 
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 https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100155.TV 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



4. VIZSGAKÉRDÉSEK 
 

Tételsor 

Előkészítőművek üzemeltetése, szabályozása 

 

1. Előkészítőmű és üzem terület kiválasztási szempontjai – fő költség szempontok 

2. Előkészítőmű és üzem terület kiválasztási szempontjai – állam szerepe, beavatkozási 

lehetőségei 

3. Előkészítőmű és üzem terület kiválasztási szempontjai – szolgáltatások elérhetőségének 

befolyása 

4. Előkészítőmű és üzem terület kiválasztási szempontjai – a piaci tényezők 

5. Előkészítőmű és üzem területigényének meghatározása  

6. Előkészítőmű és üzem létesítésének környezetvédelmi kérdései 

 

 

 

 

 

 

5. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK 

 

A laboratóriumi gyakorlaton 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 


