
MEZŐGAZDASÁGI BIOTECHNOLÓGUS (MSc) 
ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA 

MINTA 
 

A felvételi vizsga megírására 30 perc áll rendelkezésre! 
Kék színű golyóstollal kérjük kitölteni! 

 
Jelentkező azonosító kódja: _________________ 

 
JELÖLJE MEG A HELYES VÁLASZT! 
 
1. Mi jellemző a nemesítés alapanyagaira?       1 pont 

 
2. Mi jellemző a szelekcióra?         1 pont 

 
3. Mi jellemző a növénynemesítésre?        1 pont 

 
4. Mi jellemző a növények generatív szaporodására?      1 pont 

 
5. Mi jellemző a vegetatív szaporodás/szaporítás módokra?     1 pont 

 
6. Mi igaz általában az alábbi fajok/fajták termékenyülésviszonyaira Magyarországon?  1 pont 

a. A pillangósvirágúak általában jól 
öntermékenyülnek 

b. A bogyósok termesztése nehézségbe 
ütközik Magyarországon megfelelő 
megporzó fajták hiányában 

c. A bogyós termésűek általában nem 
öntermékenyülnek 

d. A paradicsom és paprika fajták általában 
obligát idegentermékenyülők 

 

a. lehetnek fajták b. mutációval létrejött tulajdonságokat nem 
használhatunk fel nemesítésre 

c. meglévő fajtákat nem használhatunk fel új fajták 
nemesítésére 

d. a tájfajták genetikailag egységesek 

a. a nemesítés alapja a természetes szelekció b. a pozitív szelekció során a nem 
fajtaazonos egyedeket eltávolítjuk 

c. a heterózis nemesítésben nem alkalmazunk 
szelekciót 

d. a szelekció általában a fenotípuson alapul 

a. A nemesítés során általában már meglévő 
tulajdonságok új kombinációit hozzák létre 

b. Nem alkalmazza a keresztezéses 
nemesítés módszereit 

c. A tudatos nemesítéshez tudományos 
módszereket nem alkalmaznak 

d. A nemesítésben soha nem alkalmaznak 
szelekciót 

a. a mag létrejöhet ivaros úton vagy apomixis 
eredményeként 

b. obligát idegentermékenyülők nem 
képeznek magot 

c. a mag nem jöhet létre idegentermékenyülésből d. az apomixis során nem képződik mag, 
ezért a citrusfélék magvatlanok 

a. az utódok között nagy a genetikai variabilitás b. magról szaporítunk 
c. vegetatív szaporítás során még mutációval sem 

jöhet létre genetikai eltérés az anyanövényhez 
képest 

d. indával történhet 



7. Milyen alkotóelemekből állnak a következő biopolimerek?     2 pont 
 Keményítő  _____________________________________________________________ 
 Cellulóz   _____________________________________________________________ 
 Dezoxiribonukleinsav _____________________________________________________________ 
 Fehérje   _____________________________________________________________ 
8. Mik a fő különbségek a vírus, a baktérium és a növényi sejt között?    3 pont 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
9. Igazak-e vagy hamisak a következő állítások?       2 pont 
Jelölje I illetve H betűvel! 
A sejtmag szerepe a növényi sejt energiaellátásának biztosítása.   _______ 
A riboszómák a fehérjeszintézisre specializálódott sejtalkotók    _______ 
A növényi sejt vakuólumai saját örökítőanyagot tartalmaznak    _______ 
A növényi sejt kloroplasztjai saját örökítőanyagot tartalmaznak.   _______ 
A növényi biomassza legnagyobb tömegét a sejtfal cellulóza adja   _______ 
A növényi sejt nem tartalmaz mitokondriumokat     _______ 
 
10. Írja le röviden a szimbiotikus nitrogén fixálás lényegét és adjon meg példaként néhány hazánkban 
előforduló növényfajt, amire ez jellemző!        3 pont 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
11. Határozza meg, mit jelentenek az alábbi kifejezések és írjon példákat:    2 pont 
Hidrofiton növény: _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Higrofiton növény:  _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Mezofiton növény:  _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Xerofiton növény:  _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 



12. Nevezzen meg növényi hormont/hormonokat amelyek felelősek lehetnek az alábbi élettani 
folyamatokért:           3 pont 
- Sejtmegnyúlás:    ______________________________________________________________ 
- Sejtosztódás:    ______________________________________________________________ 
- Fototropizmus (fény felé hajlás) ______________________________________________________________ 
- Gázcserenyílások zárása ______________________________________________________________ 
- Húsos termések érése:  ______________________________________________________________ 
13. Soroljon fel a magvakban a tápanyagraktározásban szereplő vegyületeket és írjon 1-1 növényfajt vagy 
családot ahol az jellemző!         2 pont 
Tartaléktápanyag: _________________________ Növényfaj: _________________________ 
   _________________________   _________________________ 
   _________________________   _________________________ 
 
14. Milyen természetes (nem fotoszintetikus) színanyagokat ismer? Írjon 1-1 növényfajt vagy családot 
ahol az jellemző!          2 pont 
Színanyag:  _________________________ Növényfaj: _________________________ 
   _________________________   _________________________ 
   _________________________   _________________________ 
 
15. Melyik vizsgálati módszer alkalmas transzgén közvetlen kimutatására egy növényben? (Húzza alá a 
helyes választ!)           1 pont 

gélelektroforézis gázkromatográfia AFLP PCR HPLC NMR 
 
16. Mire használnak plazmid vektorokat a növényi molekuláris biológiában? (Jelölje be a helyes választ!)
            1 pont 
a/ a növényi növekedés gyorsaságának mérésére 
b/ gének klónozására és szaporítására baktériumokban 
c/ növényminták előkészítésére műszeres analízishez 
d/ illatanyagok megkötésére 
 
17. Milyen tulajdonságokban módosított transzgénikus növényeket termesztenek világszerte?  3 pont 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________



 

 
Javító neve: ________________________________ 
Javítás időpontja: _____________________________ 
A dolgozatra kapható maximális pontszám: 30 pont. 
A jelentkező által elért pontszám: ___________ 
Az írásbeli vizsgarészből felvételi pontszáma: __________ 

                                                                                                                 javító aláírása 

 


