
Az ismeretkör: Önálló tárgy 

Kredittartománya (max. 12 kr.): - 

Tantárgyai: - 

 

Tantárgy neve: Toxikológia és ökotoxikológia Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 2 óra előadás / 1 óra gyakorlat, összesen 15 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja (kollokvium / évközi jegy / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): laboratóriumi gyakorlat 
anyagából írásbeli számonkérés 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előkövetelmények: -  

Tantárgyleírás: 

A tárgy keretében a hallgatók megismerhetik a toxikológia, környezet- és ökotoxikológia 
kapcsolatrendszerét, a toxikológia történetét, alapfogalmait, a mérgek csoportosítását, jellemzését, a 
mérgezések főbb okait. A tananyag bemutatja a mérgek hatását az élő szervezetekre, továbbá az 
enzimekszerepét, ill. a speciális méreghatásokat (teratogenitás, karcinogenitás, mutagenitás) valamint a 
szennyezések és mérgek hatásáz az életközösségekre. 
A tárgy keretében a hallgatók megismerhetik az ökotoxikológiai tesztek és vizsgálatok jellemzőit, a 
tápláléklánc és a toxikus anyagok felhalmozódását a táplálkozási szinteken. A tananyag bemutatja a vízi 
toxikológia jellemzőit, valamint a terresztris és talajtoxikológia sajátosságait. A tárgy keretében a hallgatók 
megismerhetik a szennyezett területek jellemzését, a mikroorganizmusok és gombák toxikus hatásait, 
valamint az állati és növényi méreganyagok toxikus hatásait, továbbá szervetlen mikroszennyezők, fémek 
és metalloidok méregtanát, savak és lúgok mérgező hatását, szerves mikroszennyezők (peszticidek, 
dioxinok, poliklórozott bifenilek, kőolajszármazékok, detergensek és mérgező (harci) gázok toxikológiáját. 
A tantárgy keretében ökotoxikológiai tesztek elvégzése, a toxicitás mérése, esettanulmányok értékelése is 
lebonyolításra kerül. 

Irodalom 

Kötelező és ajánlott irodalom: 
- Gruiz Katalin, Horváth Beáta, Molnár Mónika: Környezettoxikológia: Vegyi anyagok hatása az 

ökoszisztémára. Műegyetemi Kiadó, 2001  
- Dr. Bordás Imre: Toxikológia jegyzet, Országos Kémiai Biztonsági Intézet, 2006 
- Gruiz Katalin, Dura Gyula: 6. Ökotoxikológiai vizsgálatok és a környezeti kockázat felmérése.  

kármentesítési kézikönyv 3. (http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok) 
- Körinfo adatbázis: www.körinfo.hu. 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismereteket, azoknak megfelelő szintű elméleti és 

gyakorlati alkalmazását; 
- a környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára, mérési tervek 

összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére vonatkozó módszereket; 
- a környezetvédelmi vizsgálatok, mérések (környezeti analitika, monitorozás) módszertani 

megoldásait; 
- az EHS szakterülethez kapcsolódó aktuális szakmai munkákat, ezek kritikus értékelési módszereit, és 

a megszerzett ismeretek kreatívan alkalmazza; 



 
b) képességei 

- környezeti ártalmak feltárására, megelőzésére, környezet-egészségügyi intézkedések kidolgozására és 
betartatására; környezetvédelmi eljárások (víz-, levegő- és talajvédelem, hulladékgazdálkodás) 
tervezésére, kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra; 
környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítésére; környezeti hatástanulmányok, felülvizsgálatok 
irányítására, elkészítésére; 

- a fenntartható fejlődést biztosító technikák, technológiák felhasználására, optimális megválasztására, 
irányítására 

 
c) attitűdje  

- törekszik aktív részvételre a munka- és tűzvédelmet, valamint az emberi egészség és a környezet 
védelmét és a környezet védelmét koordináló központi és helyi igazgatási szervek tevékenységében; 

- vállalja a részvételt a munka-, tűz-, emberiegészség- és környezetvédelmi tanácsadói, döntés-
előkészítési munkában; 

- törekszik önművelésre, önfejlesztésre, a saját ismeretek magasabb szintre emelésére. 
 

d) autonómiája és felelőssége 
- szakmai feladatainak elvégzése során környezettel szembeni érzékenység, elkötelezettség jellemzi és 

igényes a minőségi munkára;  
- kreativitás, rugalmasság és problémafelismerő és -megoldó készsége alapján felelősséget vállal a 

vészhelyzet felismerésében és krízishelyzeti döntéshozatalban; 
-váratlan döntési helyzetekben alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre; 

 

Tantárgy felelőse: Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Izbékiné Szabolcsik Andrea, tanársegéd 

 

  



Tantárgy neve:  

Toxikológia és ökotoxikológia 

Tantárgy kódja:  

MK2OKOTK05KX17 

Kredit: 5 Követelmény: kollokvium (írásbeli vizsga) Tanszék: KMT 

Óraszám: 2+1 Előkövetelmény: - 

Tantárgyfelelős: Dr. Bodnár Ildikó Tantárgy oktatói: Izbékiné Szabolcsik Andrea 

KONZULTÁCIÓ ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  
Tantárggyal kapcsolatos tudnivalók, 
jegymegajánló zárthelyi dolgozatok 
időpontjai. 
 

Toxikológia fogalma, tárgya, felosztása. 

2.  
Mérgek és mérgezések felosztása. Mérgek 
útja a szervezetben.  Mérgek hatás 
mechanizmusa és a szervezetbe jutó mérgek 
mennyiség. 
 

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

3.  
Ökotixikológiai tesztek módszerei és feladatai 
Egy fajt alkalmazó ökológiai tesztek 
ismertetése. 
 

Több fajt alkalmazó toxicitási tesztek 
ismertetése 
 

4.  
Szárazföldi vizsgálatok, és biomonitoring. 
 

Ökotoxikológia és a vegyi anyagok kockázata. 
 

5.  Jegymegajánló írásbeli számonkérés az elméleti anyagból 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: - 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele:  

Jegymegajánló zárthelyi dolgozat vagy írásbeli vizsga alapján 

 


