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1. Záróvizsga tantárgyak: 
 Levegőtisztaság-védelem I-II. 

 Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem I-II. 

 Talajvédelem I-II. 

 Természet-, táj- és vízi környezetvédelem I-II. 

 Környezetgazdálkodás I-II. 

 Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat 

 Környezetvédelmi műveletek I-II. 

 Zaj- és rezgésvédelem I-III. 

 Hulladékgazdálkodás I-III. 

 

2. Záróvizsga témakörök bontásban: 

 

1. rész: Környezeti elemek védelme 

1.  

Levegőtisztaság-védelem 

I-II. 

Ismertesse a globális levegőkörnyezeti problémákat és 

kezelésüket az EU-ban. 

2.  Ismertesse az emisszió műszaki számítással, valamint a por- és 

gázemisszió méréssel történő meghatározásának lehetőségeit; a 

technológiai kibocsátás általános szabályozásait. 

3.  Mutassa be és jellemezze a leggyakoribb légszennyező 

anyagokat, azok egészségkárosító hatásait, valamint a növény és 

állatvilágra és a művi környezetre gyakorolt hatásait.  

4.  Ismertesse az immisszió ellenőrző hálózat kiépülését és az 

immisszió mérését; a terjedési modellek alkalmazását a 

levegőminőség meghatározására. 

5.  

Vízgazdálkodás- és 

vízminőségvédelem I-II. 

A víz eredete, minősége. A víz fizikai, kémiai, biológiai 

tulajdonságai. 

6.  Vízgazdálkodási alapfogalmak. A víz körforgása, a 

csapadékképződés folyamata. 

7.  A vizek tisztaságának védelme, vízminőségi osztályok. 

8.  Szennyvizek általános jellemzése, vízszennyező anyagok 

típusai. 

9.  

Talajvédelem I-II. 

Ismertesse a talajremediáció fogalmát, a kármentesítés 

szakaszait, folyamatát, az alkalmazandó kármentesítési eljárás 

kiválasztásának általános szempontjait. 

10.  Jellemezze a szennyezőanyagok transzportját a talajban, felszín 

alatti vizekben, ismertesse a szennyezőanyagok megoszlását és 

átalakulását befolyásoló folyamatokat. 

11.  Ismertesse a szennyezett terület kármentesítése során 

alkalmazható in situ fizikai/kémiai és termikus eljárásokat. 

12.  Ismertesse a szennyezett terület kármentesítése során 

alkalmazható ex situ fizikai/kémiai és termikus eljárásokat. 

13.  Ismertesse a szennyezett terület kármentesítése során 

alkalmazható in situ és ex situ biológiai eljárásokat. 
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14.  

Természet-, táj- és vízi 

környezetvédelem I-II. 

Természetvédelem története, fejlődése: Első erdőtörvény és 

hatásai. Herman O. és Kaán K. munkássága. Második 

erdőtörvény – első védett területünk. Önálló természetvédelmi 

szabályozás (1961), nemzeti parki rendszerünk kialakulása, jogi 

szabályozás fejlődése. Nemzetközi szerződések, EU irányelvek, 

Natura 2000 rendszer 

15.  A természetvédelem szervezete, védelmi kategóriák: A 

környezet-, természet-, és tájvédelem kapcsolata. 

Természetvédelem területi szerveinek fejlődése.  Védelmi 

kategóriák: természeti emlék, természetvédelmi terület, 

tájvédelmi körzet. Védett és fokozottan védett természeti 

értékek. Ex lege védett értékek. 

16.  A természetvédelmi kezelés: Természeti folyamatok, biológiai 

sokféleség védelme. Alapelvek: beavatkozások minimalizálása, 

funkciók egyenlősége, tájléptékű megközelítés, 

elővigyázatosság, hagyni gyógyulni. Módszerek: megőrzés - 

prezerváció, állapot rögzítés - konzerváció, helyreállítás - 

rehabilitáció, felújítás - rekonstrukció, létesítés - kreáció. 

Dinamikus és hierarchikus mozaikstruktúrák, természetes 

diszturbancia folyamatok. 

17.  Tájvédelem: A táj fogalma. Természeti tájak felosztása, 

tájtípusaink. Tájalkotó tényezők. Tájvédelem, tájpotenciál, 

egyedi tájértékek. Tájökológia – szigetbiogeográfiai elvek a 

tájvédelemben. Tájtervezés, tájgazdálkodás. 

18.  Vízi környezet: A víz globális jelentősége. Mennyiségi és 

minőségi védelmének jelentősége. Szárazföldi vizek típusai: 

felszíni, felszín alatti, források. Víztér tipológia. Vízforgalmi 

típusok: eu- szemi- és asztatikus vízforgalom jellemzése. Hazai 

állóvizeink fontosabb típusai – jellemzésük /tavak, kopolyák, 

fertők, lápok, mocsarak/. Folyóvizek fontosabb típusai. 

19.  Vizek minősítése: (Vízminőség és jóság fogalmak 

összehasonlítása. Biológiai vízminősítés szükségessége és 

kategóriái: halobitás, trofitás, konstruktivitás, szaprobitás, 

destruktivitás, toxicitás. Vizek anyagforgalma, eutrofizációs 

folyamatok. 

20.  

Környezetgazdálkodás  

I-II. 

A környezetvédelem, a környezetgazdálkodás fogalma, 

feladatai. Természeti erőforrások csoportosítása. 

Mutassa be és jellemezze a globális problémákat 

21.  Az ENSZ Környezetvédelmi Világkonferenciája (A Stockholmi 

Világértekezlet 1972) ill. az ENSZ Környezet és Fejlődés 

Konferenciája (UNCED, 1992. jún. 2. Rio de Janeiro) 

22.  A környezeti elemek kapcsolatrendszere (erózió, defláció, 

rekultiváció, talajsavasodás, légszennyeződés, vízszennyezés 

stb.) 

23.  Környezetpolitikai alapelvek, környezetszabályozási módok 

ismertetése. 

24.  A környezet- és természetvédelem nemzetközi és hazai 

szervezeteinek bemutatása 
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25.  

Környezeti 

állapotértékelés, 

hatásvizsgálat  

Ismertesse a környezetállapot-értékelés hazai szabályozását 

és az értékelés szempontrendszerét! 
26.  Mutassa be a környezeti hatásvizsgálatok általános alapjait, 

a hatásvizsgálati alkalmazásokat és alapfogalmakat!  
27.  Ismertesse a hatásvizsgálati folyamat Európai Uniós és 

magyarországi szabályozását, a hatásvizsgálati folyamat 

résztvevőit és szakaszait! 
28.  Ismertesse a környezeti hatásvizsgálat módszertani elveit 

és eszközeit! 
29.  A környezeti indikátorok szerepe (OECD-kulcsmutatók, 

alternatív mutatók, fenntartható fejlődés új mutatói és 

mutatórendszerei, ökológiai lábnyom)  

30.  Az Előzetes Környezeti Hatástanulmány (EKHT) célja és 

tartalma, a Részletes Környezeti Hatástanulmány (RKHT) 

tartalma 

  

2. rész: Környezeti technológiák 

1.  

Vízgazdálkodás- és 

vízminőségvédelem I-II. 

Víztermelő módok és berendezések. Mechanikai, kémiai, 

biológiai víztisztítási eljárások. 

2.  Szennyvizek szállítása, csatornázás. Szennyvíztisztító telepek 

tervezése, a telepek üzemvitele. 

3.  A szennyvíztisztítás eljárásai (mechanikai, biológiai és kémiai 

eljárások jellemzése, műtárgyai).  

4.  Az iszapkezelés ismérvei, iszapkezelési eljárások. A 

szennyvíztisztítás során keletkező anyagok elhelyezése.  

5.  

Levegőtisztaság-védelem 

I-II. 

Ismertesse a kén-dioxid forrásait, károsító hatásait és a kén-dioxid 

eltávolítás lehetőségeit füstgázokból. 

6.  Ismertesse a szag (bűz) mérésének és a szagkoncentráció 

meghatározásának lehetőségét, valamint a szagkibocsátás 

csökkentésének aktív és passzív módszereit. 

7.  Ismertesse a termikus és biológiai véggáz-tisztítás 

berendezéseinek típusait és alkalmazási területeit. 

8.  Mutassa be a nitrogén-oxidok forrásait, károsító hatásait és a NOx 

emisszió csökkentését szolgáló eljárásokat. 

9.  

Környezetvédelmi 

műveletek I-II. 

Vegyipari és környezetvédelmi műveletek alapfogalmai. 

Környezetvédelmi technológia és műveleti egység. A műveleti 

egységekben előforduló extenzív és intenzív mennyiségek. 

Környezetvédelmi műveleti egységet alkotó készülékek 

rendszere. A rendszer fogalma. Soros, párhuzamos, vegyes 

kapcsolású műveleti egységsorok. Áram és a hajtóerő. 

Megmaradási tétel zárt és áramló rendszerekben. Műveleti 

egységekben előforduló áramok. Áramerősség és áramsűrűség.  

10.  A műveleti egységekben előforduló transzport folyamatok. 

Konvektív áram, vezetéses áram. A forrás. Az átadási áram. A 

műveleti egységet leíró mérlegegyenletek. Damköhler-egyenlet és 

a kibővített formája, Benedek- László egyenlet.  

11.  A levegőben lévő részecskék csoportosítása, a por fogalma. A 

porleválasztók csoportosítása, jellemzői. Porkamrák méretezése, 

szerkezeti kialakítása, alkalmazási lehetőségei. Tehetetlenségi és 

centrifugális erőt hasznosító gáztisztítók. Porszűrők és 

elektrosztatikus porleválasztók. Cseppleválasztás. 

12.  Hidrodinamikai és mechanikai műveletek: ülepítés, szűrés, 
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centrifugálás, keverés, méretcsökkentés, méretnövelés és fajtázás. 

13.  Gáz és gőz-halmazállapotú anyagok leválasztása gázokból. 

Abszorpció, adszorpció fogalma, jellemzői, befolyásoló tényezői. 

Abszorberek, adszorberek, abszorbensek, adszorbensek és 

kiválasztásuk szempontjai. Az abszorpció, adszorpció gyakorlati 

alkalmazása a környezetvédelemben. Adszorpciós 

telepműködése. Ioncsere. 

14.  Ismertesse a hővezetés jelenségét! Vezesse le a hővezetés 

egyenleteit egy- és többrétegű sík és hengeres felületekre! A 

hősugárzás vizsgálata, Stefan-Boltzman-törvény. Ismertesse a 

konvektív hőáram általános alakját, Newton-féle lehűlési 

törvényt! Értelmezze a hőátadási tényezőt! A mérlegegyenletből 

kiindulva mutassa be a hőátadási tényező meghatározásának 

módszerét modellelmélet segítségével! Ismertesse a hőátadási 

tényező meghatározását halmazállapot-változás nélküli 

szabadáramlású és kényszeráramlású hőcsere eseteire. 

15.  Vezesse le a hőátbocsátás egyenletét átadásos és vezetéses 

hőáramok esetére! Értelmezze a rekuperátorok alapegyenletét és 

az LMTD meghatározásának módszereit különböző hőátadási 

esetekre! Hőcserélők felosztása, csőköteges hőcserélők. Hőátadás 

keverős készülékben. Duplikátorok és autoklávok szerkezeti 

kialakítása, jellemzői. A közvetlen hőátadás hőmérlegei és 

berendezései. Keverőkondenzátorok és hűtőtornyok. 

16.  A desztilláció alapjai. Az egyensúlyt leíró törvények és 

diagramok. Az egyensúlyi és a differenciális desztilláció 

műveleteinek értelmezése, mérlegegyenletei és készülékei. Az 

ismételt lepárlás és rektifikálás értelmezése, mérlegegyenletei. 

Tányéros, töltetes és filmlepárló szerkezetek és alkalmazásuk 

lehetőségei. Lepárlótelepek. 

17.  Hőátadási műveletek: bepárlás, kristályosítás, hűtés. 

18.  Az extrakció műveleti értelmezése, fajtái. Az extrakciót 

befolyásoló tényezők jellemzése. Az oldószer kiválasztás 

szempontjai és fajtái. A folyadék-folyadék extrakció értelmezése, 

alkalmazási területei. Anyagmérlegek és munkavonalak egyszeri, 

keresztáramú és ellenáramú extrakcióra. Ellenáramú közegvezetés 

munkavonalai szilárd-folyadék és folyadék- folyadék 

extrakciónál. Az extrakció gyakorlati megvalósítása, készülékei. 

19.  

Zaj- és rezgésvédelem  

I-III. 

Ismertesse hangtani alapfogalmakat, az ember 

hallástartományának jellemzőit! Mutassa be a szintek és a 

hangszínkép alkalmazásainak jelentőségét! 

20.  Ismertesse a hang terjedését szabad térben! Jellemezze a terjedést 

befolyásoló tényezőket! 

21.  Ismertesse a zárt térben történő hangterjedés alapjait! Ismertesse a 

utózengési időt, az egyrétegű és az összetett falak hanggátlását! 

22.  Mutassa be a hangosságszint, hangosság fogalmát! Ismertesse a 

hangnyomásszintek súlyozásának célját, legfontosabb jellemzőit! 

Egyenértékű hangnyomásszint jelentése és felhasználása. 

Zajmérések alapjai. 

23.  Jellemezze az emberre ható munkahelyi rezgéseket! Ismertesse az 

emberi szervezet érzékenységét a rezgésekkel szemben! 

Súlyozószűrők, lokálisan és egész testre ható rezgések jellemzése. 

24.  Ismertesse a környezeti zajmérések (közúti, vasúti, üzemi) 

alapjait! Zajvizsgálati jegyzőkönyvek tartalmi követelményei. 

Szabványok és jogszabályok ismertetése. 
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25.  

Hulladékgazdálkodás 

I-III. 

Ismertesse a hulladékgazdálkodás alapjait, általános szabályait, 

térjen ki a hulladékok környezetre gyakorolt hatásaira, valamint a 

hulladékok és a természeti erőforrások kapcsolatára. 

26.  Ismertesse a hulladékok fogalmát, a hulladékok csoportosítását, 

ágazat szerinti besorolását, térjen ki a különleges kezelést igénylő 

hulladékokra vonatkozó szabályozásra. 

27.  Ismertesse a magyarországi hulladékgazdálkodás törvényi hátterét 

(előzmények, hatálya, célja), hasonlítsa össze az Európai Unióban 

és Magyarországon alkalmazott irányelveket. 

28.  Ismertesse a települési hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetét, 

képződő hulladékok mennyiségének alakulását, a megelőzés, 

hasznosítás, ártalmatlanítás területén megfogalmazott célokat, 

feladatokat; térjen ki a szelektív gyűjtés alkalmazásának 

jelentőségére, megvalósításának módjaira. 

29.  Ismertesse a hulladékok termikus kezelésének technológiáját, 

megvalósításának módjait, hasonlítsa össze az égetés és hőbontás 

folyamatát, keletkezett termékeket. 

30.  Ismertesse a hulladékok ártalmatlanításának biológiai módszereit, 

különös tekintettel a komposztálás és a biogáz előállítás 

technológiájára. 

 

 

Megjegyzés: A témakörökből párosítva a vizsgatételek esetén A és B tételrészek lesznek. 

A tétel teljes egészére kap a hallgató egy érdemjegyet. 

 

 

DE Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 
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