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Általános Kémia 

1. Atomok elektronszerkezete, elektropizitivitás, elektronegativitás, a periódusos rendszer. 

2. Kémiai kötéstípusok, poláros, apoláros kovalens kötés, koordinatív kötés 

3. Ionos kötés, gyökképződés 

4. A víz ionizációja, pH, pOH 

 

Szerves Kémia 

1. Hibridizáció típusok, C-C, C=C, C=C 

2. Aromás gyűrűk szerkezete és tulajdonságai 

3. Sav-bázis kapcsolatok 

4. Nukleofil és elektrofil szubsztitúciós reakciók 

5. Gyökös mechanizmusú reakciók 

6. Izomerek, izomerizáció típusok: láncizoméria, gemoetriai izoméria, funkcionális izoméria, 

optikai izoméria. 

 

Természetes anyagok kémiája 

1. Cukrok – oligo és poliszacharidok. Monoszahcharidok mutarotációja, példák. 

2. Aminosavak és fehérjék, peptide térszerkezete 

3. Zsírsavak és lipidek. Telítetlen zsírsavak. 

 

Biokémia, molekuláris biológia 

1. DNS szerkezet, nukleotidok 

2. Transzkripció, transzláció 

3. Enzimek 

4. Koenzimek 

5. Szénhidrátok metabolizmusa 

6. A sejtek energiatermelő folyamatai 

 

Műszeres Analízis 

1. A kromatográfia elve, példák 

2. Elektroforetikus módszerek 

3. Spektrometriás módszerek, példák 

 

Mechanika 

1. Fizikai mennyiségek: erő, forgatónyomaték, stb. 

2. Anyagi pont mozgása 

3. Mechanikai munka 

4. Helyzeti és mozgási energia 

5. Impulzus 

 

Fizikai Kémia 

1. Termodinamikai alapfogalmak: termodinamikai rendszer, fázis, transzformáció, extenzív és 

intenzív tulajdonságok 

2. A termodinamika fő tételei 

3. Az entalpia, entrópia  

4. Gibbs és Helmholtz féle szabadenergia -pontositani 

5. Valós gázok állapotjelzői, a Van der Waals egyenlet 

6. Fizikai és kémiai változások entalpiája 

7. Gáz és folyadék fázisban végbemenő kémiai reakciók egyensúlya  

8. Fázisegyensúly, fázisdiagramok biner rendszerekben 

9. Kémiai reakciók sebessége, a reakciók rendűsége, sebességi együttható 

 



 

Átviteli folyamatok 

1. Fizikai mennyiségek és mértékegységek, dimenzióanalízis 

2. Impulzustranszport: kontinuitás tétele az áramcsőben, az impulzus mérlegegyenlet, Bernoulli 

egyenlet 

3. Folyadékáramlás különböző közegekben, áramlás jelleg, nyomásveszteség számítás, 

ülepedési határsebesség számítás, folyadékáramlás szemcsehalmazon keresztül 

4. Hőátvitel: hőmérséklet gradiens, a hőátvitel mechanizmusai 

5. Hővezetés: a hővezetés alapegyenlete – Fourier I törvénye, hővezetési tényező, fajhő, 

hődiffuzivitás 

6. Hőáramlás vagy konvektív hőátadás, hőátadási tényező 

7. Hőátbocsátás, hőátbocsátási tényező 

8. Komponenstranszport: diffúziós anyagátadás, Fick törvényei 

9. Anyagátadási tényező értelmezése, analógia a hőtranszporttal. 

 

Művelettan 

1. Fluidumok szállítása. Mozgó elem nélküli és mozgóelemes szivattyúk, ventillátorok.  

2. Keverési műveletek. Keverőtípusok. 

3. Heterogén rendszerek szétválasztása ülepítéssel, ülepítő berendezések 

4. Heterogén rendszerek szétválasztása szűréssel centrifugális erőtérben 

5. Hőcserélő típusok. 

6. Bepárlási műveletek-bepárlók 

7. Abszorpció-deszorpció és azok berendezései 

8. Kolonna töltetek. Kolonna típusok. 

9. Szilárd-folyadék extrakció klasszikus szolvens és szuperkritikus szolvens jelenlétében 

10. Adszorpció-deszorpció és azok berendezései. 

11. Membrán szeparációs műveletek 

 

 

Biomérnöki műveletek és folyamatok 

1. A Michaelis-Menten és a Briggs-Haldane kinetika leírása. 

2. Mikroorganizmusok tápanyagigénye, tápoldatok, a hozam definíciója.  

3. A mikrobaszaporodás alapösszefüggései: MONOD növekedési modell, fajlagos növekedési 

sebesség, generációs idő. A növekedés kinetikai állandóinak grafikus meghatározási 

lehetőségei, jellemző grafikus képek.   

4. A szénforrás hasznosulása, hozamok (az eredő hozam kifejtése, fenntartási S-igény). 

5. A kemosztát rendszer tranziens viselkedése. Kemosztát rendszerek alkalmazásai, tervezése. 

6. Sterilezés és dezinficiálás művelete. 

 

Környezeti audit 

1. A környezet definíciója, hatótényező, környezeti hatás, hatásviselő, hatásfolyamatok, 

hatásterület, háttérhatás, kontroll környezet 

2. Környezetállapot-értékelés eszköztára; környezeti hatásvizsgálat; célok, főbb jellemzők, 

eszközök. 

3. A környezeti hatásvizsgálat főbb lépései, folyamatai; a környezeti hatásvizsgálat hazai 

szabályozása. 

4. Hatásvizsgálati módszerek: ellenőrző jegyzékek; mátrixok; kvantitatív módszerek; hálózatok; 

térképfedvények. 

 

Hidrogeológia és felszín alatti vízvédelem 

 

1. A hidraulikus nyomás, a nyomómagasság és a potenciál 

2. A Hubert féle energia 

3. Piezometrikus nyomásmagasság 



4. A permeabilitás, transzmisszivitás és a fajlagos tárolási tényező 

a. A fajlagos tárolási tényező – a kőzet kompresszibilitása 

b. A fajlagos tárolási  tényező – rétegek összenyomódása 

c. A fajlagos tárolási tényező – a kőzet kompressziójából származó vízmennyiség 

5. Tóth-féle egységmedence, lokális és regionális áramlási rendszerek  

6. Tranziens áramlások 

7. Laplace egyenlet 

8. Hidrodinamikai paraméterek medencebeli eloszlása – következmények 

9. Az egészségvédelmi övezetek és a hidrogeológiai védelmi övezet méretezése a porózus 

vízgyűjtő területeken (szigorú egészségvédelmi övezetek, korlátozásokkal rendelkező 

egészségvédelmi övezetek, hidrogeológiai védelmi övezet ) - Hoffmann-Lillich és Depuit 

módszer leirása 

10. Központi és megfigyelő kútak esetén a Depuit módszer alkalmazása nyilt és zárt tükrű vízadók 

esetén, (tökéletes kútak)  Depuit modszer alkalmazása 

Talajtan 

1. A talaj mikroorganizmusai és szerepük a talaj életében  

2. A talaj faunája és szerepeik  

3. Nitrogén körforgalom a talajban  

4. A legfontosabb talajdegradációs folyamatok és az ellenük való védekezés  

5. In situ talajremediációs eljárások  

6. Ex situ talajremediációs eljárások 

 

Vízgazdálkodás és szennyvíztisztítás 

7. A vizek fizikai, kémiai és biológiai jellemzői, specifikus minőségi mutatók 

8. Vízgazdálkodás fogalma és területe. Szennyvizek keletkezési forrásai, kombinált 

csatornatúlfolyás fogalma. 

9. Szennyvíztisztítási technológiák: fizikai szennyvíztisztítás, ülepedési sebesség, 

visszaduzzasztási tényező. 

10. Biológiai szennyvíztisztítás. Biológiai tisztítórendszer választása a tisztítandó szennyvízhez és 

befogadó határértékeihez. Szén és nitrogéneltávolítása 

11. KOI anyagmérleg és térfogat számítás. 

12. Nitrifikációs iszapkor számítása, nitrogen anyagmérleg. 

13.  Biológiai szennyvíztisztítás: foszforeltávolítás a biológiai szennyvíztisztításnál 

14. Szennyvíztisztítás maradék iszapjának elhelyezése, iszaprothasztás és víztelenítés. 

 

Környezeti biotechnológiák 

1. A környezetállapot javítását célzó biotechnológiai eljárások, biostimuláció, bioaugmentáció, 

bioakkumuláció, bioindikátor fajok 

2. Immobilizálási eljárások 

3. Komposztálás 

4. Alternatív víztisztítási technológiák 

 

Hulladékgazdálkodás 

1. A hulladékégetés előnyei és hátrányai  

2. Megújuló energiaforrások potenciálja globálisan és ágazatokra bontva jelenlegi 

energiafogyasztásunkhoz viszonyítva. 

3. A hulladáklerakas problematikája: a lerakás helye a hulladákgazdálkodasi prioritáslistán, a 

lerakásado, lerakógáz és csurgalák, aljzatszigetelés. 

4. Biológiai hulladákfeldolg ozási módszerek.  

5. Kommunális hulladák: összetétel, termelt mennyiség, feldolgozási lehetőségek. 

6. A hulladékminimalizálás eszközei. 

 


