
1. A mesterképzési szak megnevezése: ökotoxikológus 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség 
oklevélben szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

– szakképzettség: okleveles ökotoxikológus 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Ecotoxicology 

3. Képzési terület: természettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológus, a 
mezőgazdasági mérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a 
környezetmérnöki és a biomérnöki alapképzési szakok.  

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető alapképzési szakok: az erdőmérnöki, a kertészmérnöki, a 
növénytermesztő mérnöki, a tájrendező és kertépítő mérnöki, a természetvédelmi 
mérnöki, a vadgazda mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, az élelmiszermérnöki 
alapképzési szakok, az állatorvosi egységes, osztatlan mesterképzési szak, az 
általános orvos, gyógyszerész egységes, osztatlan mesterképzési szakok, továbbá a 
vegyészmérnöki, a kémia, a környezettan, földtudomány alapképzési szakok.  

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 
azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy 
mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási 
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 14– 30 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20 – 40 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20–44 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 
kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 



7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, aki megszerzett természettudományi, 
biológiai (elsősorban ökológiai és toxikológiai) és társadalomtudományi ismereteik 
birtokában képesek önállóan az ökotoxikológiai jelenségek felismerésére. Ismerik az 
ökotoxikológia legfontosabb módszereinek alapelveit és megvalósításuk lehetséges 
módjait. Alkalmasak az észlelt környezeti károk értékelésére és remediációjára és 
munkájuk társadalmi kontextusba helyezésére. A végzettek felkészültek 
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– az ökotoxikológia legfontosabb elméleti és gyakorlati törvényszerűségeit, 

– a speciális ökotoxikológiai statisztikai eljárásokat, 

– a szennyezőanyagok viselkedését a környezetben, kimutatásuk, nyomon 
követésük módszereit, 

– a szennyezőanyagok hatásait különböző közegekben (talaj, víz, levegő), 

– különböző objektumok (populációk, társulások, ökoszisztémák, bioszféra) 
környezetszennyező anyagok hatására adott reakcióit, 

– a globális környezeti problémákat, azok gazdasági és társadalmi hátterét, a 
megoldásukat célzó intézkedéseket, 

– a környezeti kockázatok becslésének lehetőségeit, 

– a GLP laboratóriumok működési rendjét, 

– a szakterület hazai és nemzetközi jogi szabályozását, 

– az ökotoxikológiára vonatkozó hazai és nemzetközi elvárásokat és szabályokat, 
azok forrásait, 

– a tudományterület kutatási módszereit, alkalmazásuk és fejlesztésük lehetőségeit, 

– az ökotoxikológia legújabb eredményeit, és azok készség szintű használatát. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– az ökotoxikológia legfontosabb összefüggéseinek felismerésére, azok elemzésére, 
új ismeretek megszerzésére és elsajátítására, 

– természettudatos elvek alkalmazására a gyakorlatban is, 

– a szupraindividuális szintű környezeti veszélyek és problémák felismerésére, ezek 
megelőzésére, csökkentésére, vagy megszüntetésére tudományos alapokon nyugvó 
megoldások kidolgozásával, 



– a tudományos kutatás módszertanának alkalmazására, kutatási munka végzésére 
és eredményeinek magyar és idegen nyelven történő közzétételére, 

– laboratóriumi és terepi vizsgálatok tervezésére, kivitelezésére, értékelésére és 
tudományos következtetések levonására, 

– gazdálkodási és minőségügyi ismeretek birtokában azok alkalmazására, 

– szakmai önképzésre, 

– olyan vizsgálatsorozat, kutatás, monitoring rendszer megtervezésére és 
üzemeltetésére, amely során megfelelő figyelmet fordítanak a vonatkozó 
szabványokra, jogszabályokra, hozzáférési jogokra és megkívánt szakértői 
kompetenciákra. 

– szakmai együttműködés kialakítására a kapcsolódó tudományágak művelőivel, 

– az ökotoxikológiai problémák tudományos-társadalmi kontextusba helyezésére és 
azok interpretálására a döntéshozók és a társadalom felé. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– problémafelismerő és -megoldó képesség, 

– kreativitás, rugalmasság, motiváltság, 

– környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység, 

– környezettudatos gondolkodásmód és felelősségtudat, 

– önálló munkavégzésre való alkalmasság, 

– jó kommunikációs készség, 

– szakmai továbbképzés iránti igény, 

– kritikus gondolkodás a környezeti problémákkal kapcsolatban, 

– alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői 
feladatok ellátására. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó 

ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz 
szükséges kötelező alapozó ismeretkörök 14-30 kredit: ökorendszerek és modellek, 
ökológia, toxikológia, környezetvédelem, ökorendszerek fizikai kémiai és biológiai 
terhelései, környezetszennyező anyagok kémiája, matematika, statisztika, 
informatika.  



8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 20-40 kredit: komplex 
ökotoxikológia, környezeti elemek ökotoxikológiája és védelme, társadalmi 
tevékenységi ágazatok ökotoxikológiája, környezetterhelés és eliminálás szakmai, 
társadalmi és gazdasági szempontból, laboratóriumi és szabadföldi ökotoxikológiai 
vizsgálatok.  

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-74 kredit 
differenciált szakmai ismeretek 20-44 kredit: ökotoxikológiai alkalmazások a 
környezetvédelemben, környezeti hatásokra bekövetkező anyagcsere-
rendellenességek, az ökotoxikológia molekuláris és sejtszintű alapjai, vízi- és 
talajállatok ökotoxikológiája, bioinformatika, környezetterhelhetőség, környezetjog, az 
ökotoxikológia társadalmi vonatkozásai, ökotoxikológiai eljárások hazai és 
nemzetközi szabályozása;  

diplomamunka: 30 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény 
tanterve határoz meg. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú 
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges 
bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos 
szakirodalma van. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 
kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi 
ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági, vidékfejlesztési és szakigazgatási 
ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben 
legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit 
elismerése után – még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló 
képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze meg. 


