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0. Regisztrációs hét 

1. Tantárggyal kapcsolatos tudnivalók. A 
környezeti kémia jelentősége, feladatai és 
alapfogalmai. Környezetet felépítő 
elemek, vegyületek. Néhány fontos elem 
ciklusa a környezetben. 

Tantárggyal kapcsolatos tudnivalók. 
Toxikológia fogalma, tárgya, felosztása. Mérgek 
és mérgezések felosztása. Mérgek útja a 
szervezetben. Mérgek hatásmechanizmusa és a 
szervezetbe jutó mérgek mennyisége. 

2. Biogeokémiai körforgások jellemzése. 
Szennyező anyagok a környezetben. A 
szennyező anyagok jellegzetes hatásaik, 
reakciómechanizmusaik, forrásuk, 
terjedésük, határértékek. 

Ökotoxikológia meghatározása, tárgyköre, 
fontossága. Szennyező anyagok csoportosítása. 
Környezettoxikológia szerepe és helye. 

3. Az atmoszféra szerkezete, összetétele és 
tulajdonságai. Antropogén eredetű 
szennyező anyagok az atmoszférában. A 
hidroszféra jellemzése, a víz körforgása. 

Ökotixikológiai tesztek módszerei és feladatai. 
Egy fajt alkalmazó ökológiai tesztek 
ismertetése: Vibrio fischeri biolumineszcencia-
gátlási teszt, növényi tesztek, és állati tesztek. 

4. Antropogén eredetű szennyező anyagok a 
hidroszférában. A litoszféra jellemzése és 
a talaj kémiája. Antropogén eredetű 
szennyező anyagok a pedoszférában. 

Több fajt alkalmazó toxicitási tesztek 
ismertetése. Szárazföldi vizsgálatok, és 
biomonitoring. 

5. Környezeti analitika alapfogalmai, 
tárgyköre. Az elemzés folyamata, 
jellemzői. Szervetlen és szerves 
környezetkemikáliák analízise. 

Ökotoxikológia és a vegyi anyagok kockázata. 
Környezetirányítási döntések ökotoxikológiai 
eredmények alapján. 
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