
ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK - 2020 

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK BSC 

NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI SZAKIRÁNY 

I. Mechanikai eljárástechnika: 

I/1. Szemcseméret csökkentése: diszpergálás és aprítás. Aprítás eljárástechnikai célja. Az 

aprítás eredményének jellemzése. Aprítógépekben fellépő mechanikai igénybevételfaj-

ták. Anyagok apríthatósága. Igénybevétel és a törésmechanikai anyagtulajdonságok, va-

lamint töret szemcseeloszlás összefüggése. 

I/2. Aprítás során fellépő energia- és anyagátalakulási elsődleges és másodlagos folyama-

tok. Aprítási energia, aprítási munkatörvények. 

I/3. Törőgépek kialakítása, működési elve, főbb eljárástechnikai (aprítási fok, aprítási terü-

let) jellemzői és alkalmazási területeik. 

I/4. Malmok kialakítása, működési elve, főbb eljárástechnikai (aprítási fok, aprítási terület) 

jellemzői és alkalmazási területeik. 

I/5. Darabosítás eljárástechnikai célja. Darabosítás eljárásai, alaptípusok. Kötésmechaniz-

musok és kötőerők. Pelletezés és brikettálás technológiája, gépei. Berendezések fő mű-

szaki jellemzők és alkalmazási területek. Agglomerátum  jellemzők, szilárdság. 

I/6.  Szitálás alapjai, szitaberendezések csoportosítása, méretezése. 

I/7. Osztályozás, süllyedési végsebesség szerint, nedves és száraz áramkészülékek műkö-

dési elvek, típusok. 

I/8.  Gravitációs dúsítási eljárások, berendezések, technológiák. 

I/9.  Szétválasztás mágneses és elektromos tulajdonság szerint, berendezések, alkalmazások. 

I/10.  Szétválasztás elektromágneses hullámokkal, válogató-berendezések, alkalmazások. 

I/11.  Flotálás, flotálóreagensek, flotálóberendezések felépítése és működése, flotálási tech-

nológiák. 

 

II. Nyersanyagelőkészítési technológiák 

 

II/1. A nyersanyagok fizikai paraméterei, a szétválaszthatóság szerinti jellemzése. A szétvá-

lasztás élességének értékelése.  

II/2. Száraz és nedves szénelőkészítés technológiák felépítése, alkalmazások. 

II/3. Ércelőkészítési technológiák felépítése, alkalmazások. 

II/4. Építőipari nyersanyag-előkészítési technológiák. 

II/5. A földtani kutatás célja, módszerei, a hasznosítható ásványi előfordulások formái. 

II/6. Elemi bányaveszélyek fogalma és fajtái. Külfejtések vízvédelme. 

II/7. Külszíni szén-, érc-, ásvány- és kőbányászati fejtésmódok. 

II/8. Szállítási és terméktárolási feladatok a külfejtésekben. Szállítási módok, a szállító pá-

lyák vonalvezetése. Készletterek kialakításának főbb szempontjai. A termelő, - termék-

szállító és - tároló rendszer kapacitását meghatározó tényezők. 

II/9. Előkészítő üzemek vízgazdálkodása, technológiai vizek kezelése tisztítása.  

II/10. Porleválasztás az előkészítőművekben. Poros levegő kezelése (porciklon, zsákos szűrő, 

elektrofilter). 

 

 

 

 

 



 

 
KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK BSC 

KÖRNYEZETTECHNIKA SZAKIRÁNY 

 

I. Hulladékgazdálkodás- hulladékkezelés-hulladékhasznosítás 

I/1. Hulladék fogalma, hulladékfajták, termelés- és termékintegrált környezetvédelem. Ter-

mékdíj. 

I/2. Építési hulladékok összetétele és hasznosításuk. Építési hulladékok előkészítésének és 

nedves technológiái, gépi berendezései. Mobil, semi-mobil, fix berendezések. 

1/3. Használt fogyasztási eszközök – hűtőszekrények, TV-k, számítógépek, szórakoztató  

elektronika – anyagi összetétele és újrahasznosításuk. Bontási, aprítási és dúsítási tech-

nológiák. 

I/4. Roncsautók előkészítése 

I/5. Műanyag- és gumihulladékok hasznosítása, előkészítési technológiái és gépi berende-

zései. 

I/6. Települési hulladékgazdálkodási rendszer. Szilárd települési hulladékok anyagi össze-

tétele. Anyagi összetétel a szemcsefrakciókban. Szelektív gyűjtési eljárások. 

I/7. Válogatóművek anyagárama, a technológiai folyamat kialakítása, a technológia gépi 

berendezései. 

I/8. Vegyes szilárd települési hulladék előkészítése, mechanikai, mechanikai-biológiai ke-

zelése (MBH) másodnyersanyag és másod-tüzelőanyag kinyerése érdekében. A techno-

lógiai folyamat kialakítása, a technológia gépi berendezései. 

I/9. Települési szilárd hulladékok hasznosítása termikus kezeléssel, hulladékégetés 

I/10. A biológiailag bomló hulladékok kezelés és hasznosítása, komposztálás, biogáz előál-

lítás 

I/11. Bányászati maradványanyagok típusai, előkészítése, hasznosítása 

I/12. Kohászati maradványanyagok típusai, előkészítése, hasznosítása 

I/13. Erőműi maradványanyagok típusai, előkészítése, hasznosítása 

 

II. Környezeti Eljárástechnika 

II/1. Bányászati maradványanyagok típusai, összetétele. Bányameddők lerakásakor 

szükséges vizsgálatok és kapcsolódó követelmények (környezetföldtani követelmé-

nyek, alkalmassági kritériumok, az aljzatszigetelő rendszer elemei, felépítése, a 

csurgalékvíz-gyűjtő rendszer, alternatív megoldások)  

II/2. Szilárd települési hulladéklerakó üzemeltetése és monitoring rendszere 

II/3. Veszélyes hulladékok termikus ártalmatlanítása 

II/4. A hulladékkezelés kémiai és biológiai eljárásai (bioszolubilizálás, bioszorpció és 

bioprecipitálás) 

II/5. Szennyezett talajok kezelése. A talajtisztítás mechanikai, biológiai és kémiai eljárá-

sai. 

II/6. Abszorpciós- és elégetéses légtisztító berendezések és eljárások. Az NOx, CO és 

SO2 mennyiségének csökkentési lehetőségei. 

II/7.  Ipari porleválasztó berendezések, a ciklonok és az elektrosztatikus porleválasztó 

szerkezete és működése. 

II/8. A mechanikai szennyvíztisztítás alapelvei, módszerek, berendezések (szilárd szeny-

nyező anyagok leválasztása) 

II/9. Az oldott, biológiailag bontható szerves anyagok ártalmatlanítása, lebontása (bioló-

giai szennyvíztisztítás feltételei, mechanizmusa, főbb jellemzői, reaktorai) 



 

II/10. Biológiailag nem bontható szennyező anyagok leválasztása, ártalmatlanítása (savas, 

lúgos sótartalmú szennyvizek tisztítása, nehézfém eltávolítása, biológiailag nem 

bontható szerves anyagok ártalmatlanítása) 

II/11. Akusztikai alapfogalmak. Forrás- és térjellemzők (teljesítmény, intenzitás, hang-

nyomás, akusztikai áttétel és –hatásfok). Decibelek és szintek. A teljesítményszint 

és származtatott szintjei; frekvenciaszint és –mérték. Műveletek szintekkel. 

II/12. Hangtér. Térjellemzők. Forrástípusok. Térjellemzők számítása. Közvetlen és visz-

szavert hangtér. Egyadatos mérőszámok (A-hangnyomásszint, hangosság, hangos-

ságszint, zajosság, zajosságszint stb.). előírások és ajánlások. Terhelési határérté-

kek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐKÉSZÍTÉSTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK 

NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSTECHNIKAI MODUL 

 

Eljárástechnika (mechanikai, biológiai, kémiai és termikus) 

 

I.1. Aprítás: Szemcsés termékek tulajdonság-szabályozásának alapjai (particle design par-

ticle engineering): főbb műveletek (törés-őrlés, desaggregálás, diszpergálás-mikrokeve-

rés, agglomerálás, gömbösítés, bevonatolás, héjszerkezet előállítás, mechano-kémiai 

szemcse-szemcsekötés), szemcsetulajdonság- és eljárásfüggvény értelmezése, elemei. 

Szemcsetulajdonságok és a szemcsék törési viselkedése, fizikai és repedés-modell. Ap-

rítási munkatörvények, az anyagok apríthatósága. 
 

I.2. Aprítógépek működési elve, az aprítógépekben fellépő mechanikai igénybevétel fajták, 

fő műszaki jellemzői és alkalmazási területe. Aprítási technológiai folyamatok leírása: 

mátrix és kinetikus modell. 
 

I.3. Darabosítás: Kötésmechanizmusok és kötőerők a szemcsék között, agglomerátum jel-

lemzők. Darabosítási eljárások és berendezések, alkalmazási területeik.  
 

I.4. Szilárd – folyadék fázisszétválasztás. Egyes szemcsék, gravitációs és centrifugális erő-

térben, newtoni és nem-newtoni egy és többfázisú közegben való süllyedési végsebes-

ségének a számítása. Szemcsehalmazok mozgása, az ülepítő hengerben elvégzett kísér-

let kiértékelése, az ülepítő berendezések méretezéséhez szükséges paraméterek megha-

tározása. Ülepítés, szűrés, póruscsökkentő préselés fő méreteinek meghatározása. 
 

I.5. Szilárd – folyadék keverékek áramlása csővezetékben, a finom szuszpenzió – durva ke-

verékáramlás modell. Finom szuszpenziók folyási viselkedése (newtoni – nem-newtoni, 

időben állandó és változó), a folyási viselkedés mérése (a rotációs- és a csőviszkozimé-

ter). Finomabb és durvább szemcséket egyaránt tartalmazó keverékáramlás nyomás-

veszteségének számítása. 
 

I.6. Gravitációs dúsítási eljárások, technológiai rendszerek felépítése, tervezési szempontok, 

gyakorlati alkalmazási lehetőségek, tervezési és berendezés kiválasztási szempontok 
 

I.7. Mágneses és elektromos dúsítási eljárások, technológiai rendszerek felépítése, gyakor-

lati alkalmazások, technológia-tervezés és berendezés kiválasztási szempontok 
 

I.8. Flotálási technológia felépítése, a technológiát meghatározó fő paraméterek, flotációs 

dúsítási eljárások gyakorlati alkalmazásai, különleges flotálási eljárások, tervezés és be-

rendezés kiválasztási szempontok 
 

I.9. Ömlesztett anyagok tárolása és adagolása. A Jenike nyírócella, a mérés folyamata és 

kiértékelése, a folyáshatár görbe meghatározása. Teljes tömegben- (mass flow) és rész-

leges tömegben (plug flow) mozgó ömlesztett-anyag tároló eszközök. Adagolók és ürí-

tők. 

I.10. Aerob és anaerob degradáló bioeljárások autotróf (bioszolubilizáció) és heterotróf (szer-

ves szennyezők lebontása) mikroorganizmusokkal: mikrobiológiai, termodinamikai és 

biokémiai feltételei. Komposztálás és biogáz-termelés alapjelenségei, eljárástechnikai 

rendszerei, berendezései és minőségbiztosítása. 

I.11. Az anyag átbocsátás törvényszerűségei. Diffúzió. Szilárd-folyadék extrakció alapjelen-

ségei, eljárás és berendezései. Szerepe a nyersanyag-előkészítésben. 

 

 

 

 



Általános eljárástechnikai modul 

 

Élelmiszer és gyógyszeripari eljárástechnika 

 

II.1. A mikroorganizmusok adaptálása, mutagenezise, gén-engineering. Az enzimkatalitikus 

reakciók fogalma és mechanizmusa. Populáció-növekedés törvényszerűségei. Limitáló 

tényezők és inhibitorok. 

II.2. A biomassza kultiválása, lépték-növelés, up-stream eljárások. 

II.3. A down-stream műveletek: konzerválás, a metabolitok és a sejtalkotók szétválasztása.  

II.4. Bioeljárások megvalósítása élő, holt, immobilizált mikroorganizmusokkal és izolátuma-

ikkal. Bioreaktorok. Sterilizálási eljárások és módok. 

II.5. Fermentációs (alkoholos, tejsavas, stb.) eljárások és megvalósításuk.  

II.6. Bioszorpció jelensége és eljárás megvalósítása az élő, holt és immobilizált biomasz-

szán.  

II.7. Élelmiszeripar általános ismertetése (élelmiszer fogalma és összetevői, élelmiszeripar 

területei és feladata, élelmiszer termelés helye és szerepe a gazdaságban). Élelmiszer-

ipari aprító és tisztító (dúsító) műveletek és berendezések: hengerszékek, hántolók, 

hajalók, sugármalmok, nagyság és alak szerinti tisztítás (triőrök), rugalmassági tényező 

különbségen alapuló tisztítás. 

II.8. Gyógyszeripar általános jellemzése (gyógyszer fogalma, gyógyszeripari ágazatok, 

gyógyszeripar helyzetelemzése). Gyógyszeripari eljárástechnikai műveletek és beren-

dezések: őrlés, darabosítás, keverés (finomőrlés keverőmalomban, tablettázó és kapszu-

lázó, csigás és impeller keverő). 

II.9. Az anyag átbocsátás törvényszerűségei. Diffúzió. 

II.10. Szilárd-folyadék extrakció alapjelenségei, eljárás és berendezései. 

II.11. Folyadék-folyadék extrakció alapjelenségei, eljárás és berendezései. 

 

Nyersanyagelőkészítési modul 

 

Nyersanyagelőkészítési technológiák 

 

II.1. Portland cement előállítási technológia felépítése beleértve a nyersanyagok előkészítését. 

Műveletek és berendezések ismertetése, különös tekintettel a finomőrlésre és osztályo-

zásra. 

II.2.Kalcium-szulfoaluminát cement előállítása, tulajdonságai és felhasználási lehetőségei. Elő-

nyei a hagyományos portland cementtel szemben. 

II.3. Nanotechnológia a cement- és betoniparban. Különleges tulajdonságokkal rendelkező ada-

lékanyagok előállítása és alkalmazása (TiO2, nanoszilika, nanocsövek,…). 

II.4.  Erőműi pernyék keletkezése, fizikai és kémiai tulajdonságai, hasznosítási lehetőségei. 

II.5. Gyógyszeripari, élelmiszeripari és papíripari hulladékok típusai, tulajdonságai és haszno-

sítási lehetőségei. 

 

II.6.  Száraz szénelőkészítési (osztályozás-dúsítás) technológiák felépítése, méretezés alapjai, a 

berendezések kiválasztási szempontjai, üzemeltetés és környezetvédelmi kérdések 

II.7. Nedves szénelőkészítési (osztályozás-dúsítás) technológiák felépítése, méretezés alapjai, 

a berendezések kiválasztási szempontjai, üzemeltetési és környezetvédelmi kérdések 

II.8. Komplex szulfidos érc-előkészítési technológiák (Cu, Zn, Pb), a technológiát meghatározó 

fő paraméterek, méretezés és a berendezés kiválasztása, üzemeltetési és környezetvé-

delmi kérdések 



II.9. Előkészítési technológiai rendszerek tervezése, a tervezéshez szükséges alapadatok, a tech-

nológia felépítését meghatározó fő paraméterek, anyag, víz és energiamérleg tervezése 

II.10. Érc- és szénelőkészítési meddők, energetikai hulladékok, maradványanyagok összetétele, 

kezelése, hasznosítási lehetőségek és technológiák. 

II.11. Külfejtési szállító utak rendeltetése, paraméterei, tervezése. Dömperszállítási rendszerek 

szállító kapacitása. 

II.12. Kőbányák termelési kapacitása és termékei. Készlettereik tervezési szempontjai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER PROGRAM (MSC) 

SPECIALISATION: WASTE MANAGEMENT 

 

PART A - Waste management, waste incineration 

1. The consequences of waste generation. Definitions: 1) Waste management, 2) Waste 

treatment, 3) Sustainable development. Difference between open- and closed-cycle 

production-consumption processes. 

2. The objectives of environmental protection. The product- and production-integrated 

environment protection. The integrated hierarchical waste management conception. 

3. The prevention of the waste formation. The tasks in the production and in the con-

sumption process, as well as from governmental side. Meaning of reuse, recycling 

and waste utilization. The general objectives of environmental protection and eco-

nomical advantages of waste utilization. 

4. Properties and classification of solid air pollutants (PM). 

5. Effect of solid air pollutants on flora, fauna  and environment. 

6. Classification of mechanical separators for the removal of solid particles from air. 

7. Classification, advantages and disadvantages of wet separators for the removal of 

solid particles.  

8. Municipal water- and wastewater treatment. Water- and wastewater contaminations. 

Mechanical treatment methods (sedimentation, filtration). Biological treatment pro-

cesses and its equipment. Treatment technologies. 

9.  Industrial water- and wastewater treatment. Desalination processes. Precipitation. 

De-emulsification. Removal of biological non degradable contaminations: acidic 

water, basic water, heavy metals, organic materials.  

 

PART B - Environmental Processing: process engineering, design of waste processing 

technologies 

1. The 3+1 fundamental cases of sampling. The estimation of the theoretical features of 

the population by results of samplings. The single samples – averaged sample concept. 

Single samples – point samples. The necessary minimal masses of samples, the sam-

pling nomogram. Steps of a sampling process. Sample preparation strategies. Subdivi-

sion of the population, the optimal number of samplings. Stratified samplings. 

2. Sampling of municipal solid wastes (MSW).The sampling campaign, the examined area 

and the sectors. Stratification on the basis of settlements and population, and the type of 

waste source. Taking the average sample. The processing of the average sample, the 



primary- and the secondary sorting. The sorted material categories and subcategories. 

Determination of the dry matter content. Calorific value determination of MSW of a 

region before designing a waste preparation technology. 

3. Fundaments of technological design. Elements of a waste processing technological 

flow-sheets. Simple closed- and open comminution and classification technological cir-

cuits. The balance equations of a technology, some examples. Sampling of technologi-

cal circuits, some examples. Upgradability analysis of a waste stream at a given me-

chanical feature (density, terminal settling velocity, magnetic susceptibility, etc.), the 

component content, the mass yield and the component yield. The upgrading curves. 

4. Construction and demolition waste (CDW). The main types, fundamental processing 

and chemical properties of CDW. The international experience of their utilization. A 

general process engineering technology for CDW treatment. 

5. Glass waste. The glass types, composition and properties of glass, with special regards 

to the processing, mechanical and chemical characteristics. The general utilization pos-

sibilities and preparation technologies. Foam glass and its manufacturing technology. 

6. Preparation of electronic wastes. Groups, structure and structural materials of electric 

and electronic wastes. A general processing technology for cable and WEEE (Waste 

Electrical and Electronic Equipment) treatment. Comminution and separation equip-

ment. 

7.  Preparation of End of Life Vehicles (ELV). Structural materials of ELVs. A wet and 

dry process engineering technology for ELV treatment. Shredder residues. Comminu-

tion and separation equipment.  

8. Preparation of rubber waste. Structural materials of waste tyres. Amount of waste tyres. 

Process engineering technologies for waste tyres. Comminution and separation equip-

ment. 

9. Properties of plastics and their relation to separability. Mechanical separation tech-

niques. 

10. Spectroscopy based automated methods for plastics sorting; basic principles and equip-

ment. 

11. Industrial composting of biowaste: fundamental phenomena of aerobic degradation; mi-

crobiological aspects, processing systems, equipment, quality control and the market 

required quality. Biogas production from biowastes: fundamental phenomena of anaer-

obic degradation, microbiological aspects, processing systems, equipment, quality con-

trol and the application related biogas treatment. 



12. Sorting plants for separately collected packaging waste of municipal solid wastes. Pro-

cessing systems, flow-sheets and equipment. Obtained products.  

13. Mechanical-biological treatment of residual fraction of municipal solid wastes. Pro-

cessing aim related MBT technologies. Mechanical-physical treatment and 3A technol-

ogy. Flow-sheets and equipment. 

 


