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Környezetgazdálkodási modul 

 

I. szigorlat 
 

Molekuláris biológia záróvizsga tételek 

 

1. A nukleinsavak szerkezete, kémiai, fizikai tulajdonságaik 

2. A nukleinsavak sejtekből történő kivonása, tisztítása, elválasztása 

3. A DNS replikáció molekuláris mechanizmusa, a prokarióta és eukarióta replikáció jellegzetességei 

4. A transzkripció mechanizmusa prokariótáknál és eukariótáknál. A transzkripció lépései, 

promóterek. Az mRNS kialakulása eukarióta gének esetében. 

5. A transzláció lépései prokariótáknál és eukariótáknál. A genetikai kódrendszer. A transzláció 

lépései, poszt-transzlációs módosítások 

6. A génszabályozás szintjei és mechanizmusa prokariótákban és eukariótákban. Az operon modell. 

7.  Nukleinsavak jelölésének módjai. Nukleinsav hibridizáció alapja és technikái. 

8.  A rekombináns DNS technika alapjai. A restrikciós endonukleázok és gyakorlati alkalmazásuk 

9.  Az idegen gén kifejeződésének tanulmányozása és biztosítása. Klónozó és expressziós vektorok, 

géntárak.  

10. Genetikailag módosított élőlények előállítása és jellemzése.  

11.  A PCR technika alapjai; a PCR reakció optimálása, primerek szerepe. A különböző PCR technikák 

alapjai és bemutatása.  

12. A molekuláris módszerek  alkalmazása mikrobák identifikálására és tipizálására. PCR alapú 

módszerek (ARDRA és RAPD), valamint PCR termékek szekvenálása (szekvenálási módszerek 

bemutatása) 

 

Genetika záróvizsga tételek 

 

1. Baktériumok genomjának jellemzői; Bakteriális plazmidok 

2. Baktériumok és gombák mobilis genetikai elemei, jellemzőik és áthelyeződésük 

3. Eukarióta nukleáris genom jellemzői; Kromatin szerveződése 

4. Vírusok jellemzői, megjelenése, genomja; A bakteriofágok szaporodásának részletes bemutatása 

5. Bakteriális rekombinációs folyamatok kimutatása és mechanizmusa; Konjugációs térképezés 

6. Mutagén anyagok és hatásuk; Mutánsok izolálása és jellemzése; Ames-teszt 

7. Mutánsok típusai; Mutációk megnyilvánulása; DNS javító mechanizmusok 

8. Mitózis és meiózis folyamata; A nukleáris öröklésmenet jellemzői; Meiótikus rekombináció 

vizsgálata tetrádanalízissel 

9. A mitokondriális genom jellemzői, A mitokondriális mutánsok típusai, jellemzői és kimutatásuk; 

Mitokondriális öröklésmenet 

10. Bakteriocinek és zimocinek jellemzése és genetikai háttere; Bakteriocin és zimocin termelés 

kimutatási lehetőségei 

11. Gombák ivaros életciklusának jellemzői 

12. Természetes és mesterséges paraszexuális folyamatok bemutatása 



Biomérnöki műveletek záróvizsga tételei 

 

1. Enzim moduláció, enzimgátlások típusai, enzimaktivitásra ható környezeti tényezők 

2. Oxidációs/Redukciós biotranszformációk – az oxidáció alapfolyamata 

3. A transzglikozilezés alapfolyamata 

4. Kondenzáció és az izomerizálás alapfolyamata 

5. A hidrolízis alapművelete 

6. Mikroorganizmusok tápanyagszükséglete és az ipari fermentáció nyersanyagai 

7. Mikrobanövekedési kinetika szakaszos tenyészetben 

8. Termékképződési kinetika 

9. Folytonos rendszerek kinetikája; folytonos rendszerek osztályozása, produktivitása 

10. Mikroorganizmusok hőpusztulása és fermentációs tápoldatok sterilezése 

11. Mikroorganizmusok oxigénigénye, levegőztetés művelete és a levegőszűrés 

12. Bioreaktor típusok és jellemzésük, fermentációs üzem logikai és rendszerelméleti felépítése 

 

 

II. szigorlat 
 

Környezettechnika záróvizsga tételei 

 

1. A szennyvizek minőségi jellemzői (KOI, BOI, TOC, DOC, VOC, stb) és azok összefüggései 

2. A mechanikai és biológiai szennyvíz-tisztítás technikai/technológiai elemei és a levegőztető 

rendszerek fajtái 

3. Speciális szennyvíztisztítási megoldások/technikák (SBR, csepegtetőtestes, fixfilmes és 

lebegőelemes szennyvíztisztítás, gyökérzónás szennyvíztisztítás, tavas szennyvíztisztítás) 

4. Teljes oxidációs szennyvíztisztítás és ipari szennyvízkezelés  

5. Levegőztetős bioreaktorok csoportosítása, ismertetése és az oxigénabszorpció alap-összefüggései 

6. Gáz hold-up és oxigénabszorpció buborékoltatós kolonnában 

7. A hurokreaktorok hidrodinamikája, anyagátadása és hőátadás a levegőztetős rendszerekben 

8. A szennyvíziszapok kezelése (sűrítése, anaerob stabilizálása, szárítása, égetése, stb) 

9. Szennyvizek tisztítása membránszűréssel és a membrán bioreaktorok 

10. Talajvédelem, talajkezelés helyszíni technikai megoldásai és az olajszármazékok teljes körű 

ártalmatlanítása 

11. Gáz halmazállapotú légszennyező anyagok fajtái, forrásai, élővilágra gyakorolt hatásuk 

12. Szilárd légszennyező anyagok hatásai, leválasztásukra alkalmas tömegerőn alapuló technikák 

13. Légszűrő technikák és elektrosztatikus porleválasztás 

14. A levegőtisztítás nedves technikái 

15. Gázhalmazállapotú szennyezők eltávolítására alkalmas technikák 
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