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Debreceni Egyetem Műszaki Kar KMT 

 

 

Környezetmérnöki MSc szak 

Záróvizsga tudnivalók 

 

 
 

Az ismeretek ellenőrzési rendszere: 

 

a) a diplomaterv követelményei és a hozzá rendelt kreditek száma: 25 kredit 

 

b) a záróvizsgára bocsátás feltételei szerint: 

 az akkreditáció szerinti (MAB és a Kari Tanács által jóváhagyott) tanterv 1-4. 

szemeszterének eredményes lezárása, legalább 120 kreditpont megszerzése a 

tantervnek megfelelően; 

 nappali tagozaton a szakmai gyakorlat teljesítése (minimum 4 hét);  

 diplomaterv elkészítése és benyújtása. 

 

c) a záróvizsga (szóbeli vizsga): 

 tárgyai: 

 Záróvizsga törzsanyaga (A) (felelős oktató): 

  Környezetállapot-értékelés és modellezés (Dr. Tamás János) 

   Környezetvédelmi műveletek III. (Dr. Gulyás Lajos) 

  

 Szakirányú ismeretek (B, specializációtól függően): 

B1: Épített környezet 

B2: Környezettechnológiai tervezés és kivitelezés 

 

Diplomadolgozat-védés (D), 

  

A záróvizsga eredménye 3 részből tevődik össze: 

1. Záróvizsga törzsanyaga, amely a környezeti állapot felmérését, illetve a megoldások 

technológiai ismereteit foglalja magába. 

2.  A szakirányú ismeretkör a hallgató által választható fentebb megadott témakörökből. Ezek a 

témák hangsúlyosan épülnek azokra a műhelyekre, amelyek az MSc szakhoz rendelhetők, 

ennek megfelelően reális mérnöki feladatok kidolgozását szolgálják. 

3.  Diplomavédés, szóbeli vizsga alapján. 

 

A záróvizsga eredményének (ZV) kiszámítási módja: 
 

ZV= (A+B+D)/3 
 

 

A szak (szakterület) szempontjából lényeges más rendelkezések:  

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve azzal 

egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott 

szakmának tudományos szakirodalma van. 
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Záróvizsga témakörök 

Környezetmérnöki MSc szakon 

2018. február előtt érvényes mintatanterv alapján 

 
Záróvizsga törzsanyaga (A) (felelős oktató): 

1. Környezetállapot-értékelés és modellezés (Dr. Tamás János) 

2. Környezetvédelmi műveletek III. (Dr. Gulyás Lajos) 

 

 

A: Törzsanyag 
Sorszám Témakör címe Témakör 

1.  Ismertesse a távérzékelési adatforrások osztályozásait, a 
főbb hazai és nemzetközi adatforrásokat és ezek 
környezeti alkalmazhatóságát! 

Környezetállapot-
értékelés, auditálás 

 

2.  Ismertesse a mobilGIS alkalmazását a helyszíni 
felmérésben és állapot-értékelésben! 

3.  Ismertesse a geostatisztikai számítások alkalmazhatóságát 
a mintavételezési stratégia és a környezetállapot-
értékelése során! 

4.  Ismertesse a helyszínkiválasztás és erőforrás-feltárás 
térinformatikai értékelését! 

5.  Ismertesse a környezeti auditálás feladatait és kritikus 
pontjait! 

6.  Értékelje a raszteres és vektoros térinformatikai modellek 
előnyeit és hátrányait! 

Környezetmodellezés, 
környezetinformatika 

 

7.  Ismertesse a leggyakoribb térbeli műveleteket és ezek 
alkalmazási lehetőségeit! 

8.  Ismertesse az vektoros (pl. ESRI) és a raszteres (pl. IDRISI) 
szoftverek felépítését és alkalmazási lehetőségeit a 
környezetmodellezésben! 

9.  Ismertesse a hiba és bizonytalanság forrásait és ezek 
kezelését a környezetmodellezésben! 

10.  Milyen Digitális Felszíni Modelleket ismer, és ezeket 
hogyan használja a modellezésben 
(hidrológiai/zaj/légszennyezési)? 

11.  Környezetmenedzsment rendszerek bevezetése, előnye, 
hátránya és hazai helyzete. Környezeti szabályozás 
gazdasági megoldásai, (adók, termékdíjak ökocímkézés). 

Környezetmenedzsment 
rendszerek és életciklus 

elemzés 

12.  Környezeti szabványok. Az MSZ EN ISO 14001 szabvány és 
az EMAS rendelet összehasonlítása. Vállalati 
környezetmenedzsment rendszer kiépítése és 
működtetése. 

13.  Mi az életciklus és melyek a teljes életút szakaszai?  Mi a 
célja az életciklus elemzésnek, mit értük életciklus leltár 
analízisen, életciklus hatásbecslésen és mit tartalmaz az 
életciklus értelmezés? 

14.  Mikor alkalmazzák az életciklus elemzést és milyen szintjei 
vannak, hol használják azokat? Mely szabványok 
vonatkoznak az életciklus elemzésre, ismertesse az 
életciklus elemzés lépéseit! 
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15.  Mit értünk a kockázaton? Mutassa be a kockázatkezelés 
folyamatát a vízbázisvédelemben! Milyen kockázat- és 
megbízhatóság elemzési módszereket ismer? 

Biztonságtechnika és 
környezeti kockázat 

16.  Ismertesse és jellemezze a környezetben és a 
környezetvédelemben lejátszódó transzportfolyamatokat! 
Mutassa be a mérlegegyenletek osztályozását és 
alkalmazását a környezeti és környezetvédelmi folyamatok 
leírásában! 

Környezetvédelmi 
műveletek 

17.  Jellemezze a fluidumokat és ismertese a fluidumok 
áramlását a környezetben és a környezetvédelemben! 
Ismertesse az áramló fluidum energia megmaradásának 
törvényét, és az energiaveszteségek meghatározását!  

18.  Ismertesse az ülepítési folyamatot a környezetben és a 
környezetvédelemben. Jellemezze az ülepítők tervezését, 
és ülepítő berendezéseket! 

19.  Jellemezze az áramlás szilárd szemcsés rétegen 
folyamatot. Ismertesse a fluidizációt és a szűrést a 
környezetben és a környezetvédelemben! 

20.  Ismertesse a hőtranszport eseteit, valamint a hőátadást és 
a hő átszármaztatást a környezetben és a 
környezetvédelemben. Jellemezze a hőátszármaztatást 
térben és a hőátszármaztatást időben változó 
hőmérsékletkülönbség mellett! 

21.  Ismertesse a bepárlás, szárítás és kristályosítási 
folyamatokat, és berendezéseit! 

22.  Jellemezze az anyagátadással járó műveleteket és 
berendezéseit. Jellemezze az abszorpciót a környezetben 
és a környezetvédelemben! 

23.  Ismertesse a desztillációt és a rektifikálást, valamint 
berendezéseit! 

24.  Ismertesse az extrakciós műveletet, csoportosítsa az 
extrakciós folyamatokat, és az extrakciós készülékeket!  

25.  Ismertesse az adszorpció és ioncsere műveleteket, valamint a 
membrán eljárásokat.  Jellemezze a vegyipari reaktorokat a 
környezetben és a környezetvédelemben! 
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Szakirányú ismeretek (B): 

B1: Épített környezet 

 

B1: Specializáció alapú szakirányú ismeretek 
Épített környezet specializáció 

Sorszám Témakör címe Témakör 

1.  Jellemezze a városklíma kialakulásának okait: a városi sugárzási és 
vízmérleg, illetve az energia egyenleg változásait a beépített 
területeken a természetes felszínekhez képest! 

Városklimatológia 
2.  Mutassa be a városi hősziget térszerkezetének jellegzetességeit, napi- 

és évszakos dinamikáját! 

3.  Jellemezze a légmozgásokat a beépített területeken: a városi felszín 
hatása a nagytérségi légmozgásokra. Mutassa be a városok sajátos 
szélrendszerét! 

4.  Értékelje a magyarországi ivóvízbázisok vízminőségi helyzetét! 
Ismertesse a városi vízellátási és csatornázási rendszereket és ezek 
méretezési és üzemeltetési szempontjait! 

Városi hidrológia 
5.  Ismertesse a szennyvíztisztítás eljárásait, ezek méretezési és 

üzemeltetési szempontjait! Ismertesse a természetközeli 
szennyvíztisztítás tervezési és üzemeltetési szempontjait! 

6.  Ismertesse a szennyvíziszap kezelésének és újrahasznosításának 
eljárásait, ezek méretezési és üzemeltetési szempontjait! 

7.  Mutassa be az ún. „Indoor” légszennyező anyagokat, azok lehetséges 
forrásait, szennyezőanyagaikat és hatásukat! Ismertessen 
beavatkozási módszereket, esettanulmányokat a témában!  
Jellemezze a radon épületbe jutásának lehetőségeit, valamint a magas 
radonszint megelőzésének ill. utólagos beavatkozási módszereit! 

Levegőtisztaság-védelem 
III. 

8.  Jellemezze a hulladéklerakók okozta légszennyezést (porterhelés és 
hulladéklerakó-gáz)! Jellemezze a hulladéklerakó gáz képződését, a 
gáz összetételét. Ismertesse a depóniagáz kinyerését, kezelését, 
hasznosítását (gázellenőrző és mentesítő rendszerek)! 

9.  Ismertesse a belső égésű motorok levegőszennyező hatását és a 
levegőszennyezést befolyásoló tényezőket! Mutassa be a kibocsátás 
szabályozásának eszközeit! 

10.  Jellemezze a hangenergia eloszlását zárt térben: hangtér részei, 
teremakusztika, refrakció, elhajlás és visszaverődés, visszhang, 
utózengési idő, hangelnyelés! 

Zaj- és rezgésvédelem IV. 

11.  Jellemezze a stratégiai zajtérképezést: Környezeti Zaj Irányelv, 
stratégiai zajtérkép célja, készítése, stratégiai zajtérképezés 
folyamata! 

12.  Jellemezze a rezgésmérést: rezgésmérő műszerek, érzékelők, 
lokálisan ható rezgések mérése és értékelése, egész testre ható 
rezgések mérése és értékelése! 

13.  Ismertesse az infrastruktúra (városiasodás és a vonalas létesítmények) 
által okozott környezeti hatásokat! 

 
 
 
 
 
 

14.  Ismertesse a fenntartható csapadékvízgazdálkodás  - újonnan 
bevezetett szakkifejezéssel élve zöld infrastruktúra - megoldásait! 
Milyen ismert települési vízgazdálkodási problémák 
csökkentésében/megoldásában nyújtanak ezek segítséget és hogyan? 
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15.  Ismertesse a közutak osztályba sorolását! Térjen ki a közutak 
jelölésére, a szabályozási szélesség fogalmára, illetve a kerékpáros 
létesítmények fajtáira! 

 
 

Épített környezet 
infrastruktúráinak 

szerkezetei 
16.  Ismertesse a vasúti közlekedés,  - mint az épített környezet részének - 

általános jellemzőit, a természeti és épített környezetbe illeszkedését, 
hatásait! Kiemelten térjen ki a vasúti pálya környezetének védelménél 
a rezgés- és zajhatásra, azok keletkezésére, a csökkentés módjaira! 

17.  Ismertesse Magyarország hulladékgazdálkodását szabályozó Európai 
Uniós és hazai irányelveket, rendeleteket, törvényi hátteret különös 
tekintettel az új hulladék törvényre (2012. évi CLXXXV tv.)! 

Hulladékgazdálkodás IV. 

18.  Ismertesse a települési hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetét, 
képződő hulladékok mennyiségének alakulását, a megelőzés, 
hasznosítás, ártalmatlanítás területén megfogalmazott célokat és a 
célok eléréshez szükséges feladatokat! 

19.  Ismertesse a gazdasági folyamatokban keletkező hulladékok 
fenntartható kezelésének lehetőségeit, mutassa be a hulladék-
megelőzést és - minimalizálást elősegítő módszereket, irányzatokat! 

20.  Ismertesse a zöldterület, zöldfelület fogalmát, valamint a települési 
zöldfelületek elemeit, és azok jelentőségét a településeken! 

Zöldfelületgazdálkodás 
21.  Mutassa be a települések környezeti viszonyait! Milyen közegben kell 

létezniük a települési zöldfelületeknek? Hogyan tudják befolyásolni a 
település környezeti viszonyait a zöldfelületek? 

22.  Jellemezze a zöldfelület-gazdálkodás részterületeit! 

23.  Ismertesse a természetes építőanyagok és a konzervatív ökoépületek 
jellemzőit! 

Energiatudatos építészet 
II. 

24.  Mutassa be az épületek passzív szoláris energiagyűjtő rendszereit! 

25.  Ismertesse a fenntarthatóság minősítő rendszereinek (LEED, 
BREEAM) értékelési szempontjait! 

 

 

 

 

DE Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 
 


