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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 

1. A beadványokat tartalomjegyzékkel és folyamatos oldalszámozással, csak a kért információkat 

tartalmazó, a jelen útmutató és űrlap szerint szerkesztett és ellenőrzött formában,  

 kétoldalas nyomtatásban (nem szükséges színesben), 1 eredeti és 2 másolati nyomtatott példányban,  

valamint 

 elektronikus formában* is (www.felvi.hu) 

az Oktatási Hivatalba (OH) kell benyújtani. Postacím: 1363 Budapest, Pf.19. 

Az OH székhelye: V. ker. Budapest, Szalay utca 10-14. 

(Az OH ügyfélfogadási helyszíne: Budapest XII. ker., Maros u. 19-21.) 

2. Adott szak különböző szakirányai indítása esetén szakirányonként külön beadványban kérjük a 

bemutatást és a benyújtást. 

3. Adott szakon idegen nyelven (is) indítani tervezett képzésnél az Útmutató I-IV. fejezete szerinti 

összeállításon túl lásd még az I.4., II.5. pontokban és a III. fejezetben felsoroltakat. 

4. A székhelyen kívüli képzésben (is) indítani tervezett szakokra lásd a V. fejezetet. 

5. A távoktatásban (is) indítani tervezett szakokra lásd a VI. fejezetet. 

Ha a fenti 3.,4. vagy 5. pontok szerinti képzéseket nem tervezik, akkor ezek a vonatkozó fejezetek 

(I.4., II.5.,V., VI.) nem részei a beadványnak! Törlendők.  

 

 

Amennyiben a hibás, illetve elégtelen adatszolgáltatás következtében  

a MAB a szakindítás jogszabályi és saját bírálati szempontjai szerinti feltételeit nem tudja megítélni,  

a szak indításáról nem támogató határozatot hoz. 

 

 

*Kérjük, hogy a beadvány elektronikusan továbbított változatát legfeljebb 2 db, egyenként 2 MB-nál nem 

nagyobb terjedelmű doc (esetleg pdf) fájlba szerkesszék a következőképpen: a teljes szakindítási beadvány 
(címlap, tartalomjegyzék, adatlap és az I-IV. (esetleg I-V. vagy I-VI.) fejezetek), bennük a rektori és esetleges 

oktatói nyilatkozatok (egyes AE, V oktatóktól) sajátkezű aláírás nélkül szerepelhetnek.   
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ADATLAP 
 

1. A véleményezést kérő felsőoktatási intézmény neve, címe 

Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

 

A felsőoktatási intézményben a tervezett képzésért közvetlenül felelős szervezeti egység 

Természettudományi és Technológiai Kar 

2. A (magyar vagy külföldi) felsőoktatási intézménnyel együttműködésben folytatandó képzés1 esetén a 

partner intézmény(ek) neve, címe  

 

Nincs partner intézmény 

3. A tervezett képzés helye(i) (székhely, telephely, külföld) és címe(i) 

Debreceni Egyetem, Debrecen, 4032, Egyetem tér 1. 

 

4. Az indítandó alapképzési szak megnevezése (a vonatkozó KKK szerint)  

biomérnöki  

 

5. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése (a vonatkozó KKK szerint) 

biomérnök 

 

6. Az indítani tervezett szakirányok2 és/vagy specializációk 3.  

nincsenek szakirányok és specializációk. 

 

7. Az indítani tervezett képzési formák (a megfelelők aláhúzandók!) 

• teljes idejű (nappali), részidejű (levelező, esti), távoktatásos (t), székhelyen kívüli (szhk) 

• idegen nyelven is: angol, német, francia, orosz, …  

• csak idegen nyelven: angol, német, francia, orosz, … 

8. A tervezett hallgatói létszám képzési formánként (n, l, e, t, szhk):  

50 fő/évfolyam 

 

9. A képzési idő47. félév 

 az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő:210 kredit (a vonatkozó KKK szerint) 

 a képzésben felveendő tanórák5 száma: kb. 2338 (az összes hallgatói tanulmányi munkaidőn belül 

 a szakmai gyakorlat - ha van - időtartama és jellege: Hat hetes termelési gyakorlat, a VI. és VII. 

félévek közti nyáron, esetleg a VII. félév során 

10. A szak indításának tervezett időpontja: 2017/szeptember(év/tanév) 

11. A szakfelelős oktató megnevezése (beosztása, tudományos fokozata) és aláírása 

 

 

 

Dr. Karaffa Levente 

Tanszékvezető egyetemi docens, Biomérnöki Tanszék 

PhD, habil. 

                                                         
1 87/2015. (IV. 9.) Korm. rend. 19. § és 20. § 
2 NFtv. 108. § 33. szakirány: az adott szak részét képező önálló szakképzettséget eredményező, speciális szaktudást biztosí-

tó képzés. (Csak a szak KKK-jában szereplő szakirány indítható (létesítés nélkül)) 
3 NFtv. 108. § 31. specializáció: az adott szak részét képező önálló szakképzettséget nem eredményező, speciális szaktudást 
biztosító képzés. (Ha a szak KKK-jában a specializációk nevesítve és szakmai jellemzőkkel meghatározva szerepelnek, akkor 

a megadottakat kell követni) 
4 A tervezett részidejű [esti, levelező] képzésnek a teljes idejűtől eltérő adatait (félév, tanóraszámok) itt kérjük megadni 
5 Az NFtv. 17.§. (1) bekezdése a teljes idejű képzésnél félévenként legalább 200 tanórát határoz meg. 
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12. Dátum, és az intézmény rektorának megnevezése és cégszerű aláírása 
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Csatolandó dokumentumok: 

 az alapszaknak a miniszter által meghatározott, közétett képzési és kimeneti követelményei (KKK)  

 a képzés indítására vonatkozó szenátusi döntés 

Speciális esetekben:  

 szakmai gyakorlóhely6 szándéknyilatkozata  

 fenntartói egyetértéssel kötött megállapodás7 másolata 

 együttműködési megállapodás8 

 

                                                         
6 87/2015. (IV. 9.) Korm. rend. 18. § (4) A kérelemhez mellékelni kell: 

… 

b) ha az egybefüggő szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján 

jogi személy vagy gazdálkodó szervezet biztosítja, azon szakmai gyakorlóhelyek szándéknyilatkozatát, amelyekkel 

a felsőoktatási intézmény a képzés indításakor együttműködési megállapodást köt, 
7 87/2015. (IV. 9.) Korm. rend. 18. § (4) A kérelemhez mellékelni kell: 

… 

e) a képzésnek az Nftv. 14. § (2a) bekezdés d) pontja szerinti képzési helyen történő indítása esetén a fenntartói 

egyetértéssel kötött megállapodás másolatát. 
8 Lásd a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rend. 19. § (2), (3), valamint 20. § (2) b), (5) c) és (6) bekezdésekben foglaltak 
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Az alapszak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) tartalmazó leírás: 

BIOMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: biomérnöki (Biochemical Engineering) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben sze-

replő megjelölése: 

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc-) fokozat 

- szakképzettség: biomérnök 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Biochemical Engineer 

3. Képzési terület: műszaki 

4. A képzési idő félévekben: 7 félév 

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit 

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék) 

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit 

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi 

területi besorolása: 524 

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 

A képzés célja biomérnökök képzése, akik alkalmasak a széles körűen értelmezett biotechnoló-

giai rendszerek, és az azokat működtető személyzet irányítására, analitikai vizsgálatok, gyártáskö-

zi és végső minőségellenőrzés végzésére, valamint legalább egy idegen nyelven a műszaki doku-

mentáció megértésére. A képzés lezárultával a biomérnök részt vehet technológiai rendszerek fej-

lesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, részfeladatokat láthat el kutatá-

sokban, a munkaerőpiac igényeinek megfelelően. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben 

történő folytatására. 

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

7.1.1. A biomérnök 

a) tudása 

- Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit. 

- Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az 

ezekre épülő vizsgálati módszereket. 

- Ismeri a modern molekuláris biológiai elveket, technikákat és azok összefüggéseit. 
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- Ismeri az általános és bioipari művelettan elveit, összefüggéseit, eljárásait. 

- Ismeri a széles körűen értelmezett biotechnológiai műveleteket, berendezéseit és ezek irányítá-

sát. 

- Ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar fő termékeit, a gyártási technológiákat és a tervezési 

alapelveket. 

- Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek alap-

vető elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem és a biológiai biztonság, vonatkozó előírásait. 

- Ismeri a szakterülethez szervesen kapcsolódó minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, 

közgazdasági és menedzsment szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit. 

- Ismeri a biomérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai 

korlátait és problémamegoldó technikáit. 

- Ismeri a környezetvédelem és környezetvédelmi technológiák alapelveit, összefüggéseit és a 

környezetvédelmi szabályozás főbb elveit. 

b) képességei 

- Képes biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos 

működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására. 

- Képes biotechnológiai jellegű laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új vizsgá-

lati módszerek, metodikák elsajátítására, munkavédelmi feladatok megoldására. 

- A laboratóriumi gyakorlati tevékenységhez megfelelő manualitással rendelkezik. 

- Alkalmazni tudja a szakterülethez kapcsolódó számítási, biometriai és modellezési módszere-

ket, képes számítástechnikai ismeretek, adatbázisok alkalmazására. 

- Képes a szakmai adatbázisok és szakirodalom felhasználására és feldolgozására. 

- Képes önállóan végrehajtani laboratóriumi vagy technológiai részfolyamatokat. Képes felis-

merni a felmerülő problémákat és döntéseket hozni megoldásukra. 

- Képes irányítani és ellenőrizni a széles körűen értelmezett biotechnológiai gyártási folyamato-

kat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva. 

- Képes részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljá-

rások, termékek kifejlesztésében, biológiai és rokon tudományok kutatásában. 

- Képes bonyolultabb feladatok elvégzésére, ismeretek gyakorlati alkalmazására a választott 

specializációnak megfelelő szakterületen. 

- Képes biotechnológiai, bioipari munkavédelmi feladatok megoldására. 

- Képes legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció megértésére. 
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- Képes együttműködni és megfelelően kommunikálni más szakterület szakembereivel (más irá-

nyultságú mérnök, jogász, informatikus, menedzser stb.) 

- Képes korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, megértésére. 

c) attitűdje 

- Törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és 

szakmai céljaival megegyező legyen. 

- Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innová-

ció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére. 

- Érdeklődik a bioipari, biotechnológiai szakterülettel összefüggő új ismeretek, módszerek és 

eszközök iránt. 

- Betartja a biotechnológiai területre speciálisan fontos munkavégzés biológiai biztonsággal 

kapcsolatos szabályait, valamint munkajogi szabályait. 

- Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak vé-

leményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg. 

- Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelke-

zik. 

- Igényli és munkatársaitól elvárja a minőségi munkát. 

- Érzékeny a mikro- és makrokörnyezet szempontjaira. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Döntéseiért és beosztottjaiért felelősséget vállal, felelősséggel irányít és önirányít. 

- Jellemzője a kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és döntéshozatal. 

- Képes a személyes motiváció és a csoportmunka összeegyeztetésére. 

- Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére. 

- Törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai, bioetikai szabályok betartására. 

- Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését. 

8. Az alapképzés jellemzői 

8.1. Szakmai jellemzők 

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

- természettudományi ismeretek [matematika (legalább 12 kredit), fizika, kémia, biológia, bio-

kémia, mikrobiológia] 40-50 kredit; 
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- gazdasági és humán ismeretek (mikro- és makroökonómia, menedzsment- és vállalkozásgazda-

ságtan, üzleti jog) 16-30 kredit; 

- biomérnöki szakmai ismeretek (biológiai rendszerek működése, fizikai kémia alkalmazásai és 

anyagtudomány, mérés- és irányítástechnika, géptan és művelettan, technológia) 70-103 kredit. 

8.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve a biomérnöki szakma igényeinek meg-

felelően, a biotechnológia, az egészségvédelem, az élelemiszer-technológia, a speciális analitikai 

módszerek, a környezetvédelem szakterületein szerezhető speciális ismeret. A képző intézmény 

által ajánlott specializáció a képzés egészén belül 40-60 kredit. 

8.2. Idegennyelvi követelmény 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komp-

lex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

8.3. A szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények 

A szakmai gyakorlat legalább összesen hat hét időtartamú gyakorlat. A szakmai gyakorlat krité-

rium követelmény. 
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I. A KÉPZÉS TARTALMA 

I.1. A képzés programja; a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) 
(minta 6 / 7/ 8 féléves képzésre – az adott esetben nem adekvát (7-8.) félévek oszlopa törölhető) 

 

ismeretkörök a *KKK. 8.1. alapján 

és tantárgyaik 

 

felelősök 

félévek tantárgy 

kreditszáma9 

számonkérés 
(koll / gyj 

/egyéb10 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

tantárgy féléves tanóraszáma, tanóratípusa11 (ea / sz / gy / konz) /kreditértéke 

törzsanyag ismeretkörei  

gazdasági és humán ismeretkör  –  felelőse: Dr. Karaffa Levente  –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100-0(kredit%) 
Mikro- és makrookönómiai modul 

 1.Bevezetés a közgazdaságtanba 

Dr. Kapás Judit 

. 

28ea/3kr        3 koll 

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtani modul 

 1.Vállalatgazdaságtan 

Nábrádi András 

 

   

 

   28ea/3kr  3 koll 

2.Minőségmenedzsment 
Dr. Kotsis Ágnes 

      28ea/3kr  3 koll 

Üzleti jogi modul 

1.Polgári jogi ismeretek I. 

Dr. Szikora Veronika 
 28ea/2kr      

 2 koll 

2.Európai Uniós ismeretek 

Dr. Teperics Károly 
14ea/1kr       

 1 koll 

3.Polgári jogi ismeretek II. 
Dr. Szikora Veronika 

    28ea/2kr   
 2 koll 

Gazdasági és humán válaszható ismeretek modul 

                                                         

* az adott szak KKK-jának 8.1. Szakmai jellemzők (A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül) pontjában megadottak szerint 

 a tantárgy mellett kérjük jelezni ha választható: KV (kötelezően választható), valamint a kurzus nyelvét is, ha nem (csak) magyar: a: (angol), n: (német) stb. 
** ha vannak kötelezően választható tárgyak is, akkor az összesítésbe a megadott körből legalább választandók összkreditszáma kerüljön  
9 egy sorba írt több féléves tantárgynál a sorra-kerülés rendjében megadva (pl. 3; 2, ill. koll; gyj) 
10 pl. évközi beszámoló 
11 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, 

konzultáció), amelynek időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc 
12 A képzési karakter, a kredit%-ban kifejezett mérték megállapítása: az ismeretanyag-tartalom, az elérendő kompetenciák jellege (ld. tárgyleírás), az ismeretátadás módja és a számonkérés 

módja összevetésével, együttes, komplex megítélésével. 
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1.Makroökonómia KV 

Dr. Czeglédi Pál 

 
 28ea/3kr   

   
3 

koll 

2.Értékteremtő folyamatok menedzsment-

je KV 

Dr. Pakurár Miklós 

 

28ea/3kr    

   

3 

koll 

3.Marketing KV 

 Dr. Kontor Enikő 

 
   28ea/3kr 

   
3 

koll 

természettudományos és matematikai ismeretkör  -  felelőse Dr. Karaffa Levente  –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 

50-50 (kredit%) 

Matematikai modul 

1.Matematika I 

Dr. Muzsnay Zoltán 

56ea/5kr 

42sz/2kr 
 

      
5+2 

koll/ gyj 

2.Matematika II 

Dr. Muzsnay Zoltán 
 

28ea/3kr 

42sz/2kr 

      
3+2 

koll/gyj 

Fizikai modul 

1.Bevezetés a fizikába 

Dr. Schram Zsolt 
28ea/2kr 

14sz/2kr 
       2+2 koll/ gyj 

Kémiai modul 

1.Általános kémia I.  

Dr. Nagy Zoltán  

Dr. Várnagy Katalin 

42ea/4kr 

42sz/3kr 
       4+3 koll/ gyj 

2.Általános kémia II.   

Dr. Várnagy Katalin 

 
42gy/3kr 

      
3 gyj 

Szerves Kémia I  modul 

1.Szerves kémia I. 

Dr. Juhász László 

 28ea/14sz/ 

4kr 

 

      
4 koll 

2.Szerves kémia II. 

Dr. Juhász László 

  28ea/14sz/ 

4kr 
   

  
4 

koll 

Biokémiai modul 

1.Biokémia I. 

Dr. Kerékgyártó János 

 28ea/2kr 

14sz/1kr 
  

    
2+1 

koll/ gyj 

2.Biokémia II. 

Dr. Barna Terézia 

 
  14ea/1kr 

    
2 

koll 

Biológiai modul 
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1.Sejttani alapismeretek 
Revákné Dr. Markóczi Ibolya 

28ea/2kr 

 
    

   
3 

koll 

2.Környezettani alapismeretek 

Dr. Nagy Sándor Alex 

14ea/1kr 

 
    

   
1 

koll 

Biológiai rendszerek működése I  modul 

1.Általános mikrobiológia és mikológia 

Dr. Pócsi István 
 

28ea/2kr 

 
28sz/2kr   

   
2+2 

koll/ gyj 

2.Bioinformatika 

Dr. Sipiczki Mátyás 
    

14ea/2kr 

28gy/3kr 

   
2+3 

koll/ gyj 

szakmai törzsanyag ismeretkör  - felelőse Dr. Karaffa Levente  –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:74-36 (kredit%) 

Szerves Kémia II  modul 

1.Szerves kémia III.  
Dr. Somsák László 

  
 28ea/2kr   

  
3 

koll 

2.Szerves kémia IV. 

Dr. Juhászné Dr. Tóth Éva 

  
 

14sz/42gy/ 

3kr 
  

  
3 

gyj 

Biológiai rendszerek működése II  modul 

1.Mikrobiológia 

Dr. Pfliegler Valter Péter 

  
28gy/2kr    

  
2 

gyj 

2.Mikrobiális élettan 

Dr. Fekete Erzsébet 

Molnár Ákos Péter 

Németh Zoltán 

  

   
28ea/3kr 

28gy/1kr 

  

3+1 

koll/ gyj 

Genetika modul 

1.Genetika  
ifj. Dr. Batta Gyula Gábor 

  
 42ea/4kr 28gy/3kr  

  
4+3 

koll/ gyj 

2.Molekuláris biológiai módszerek és 

alkalmazásuk 
Dr. Miklós Ida 

  

 
28ea/2kr 

28sz/3kr 
  

  

2+3 

koll/ gyj 

Fizikai kémia alkalmazásai és anyagtudomány  modul 

1.Fizikai kémia 

Dr. Horváth Henrietta    
28ea/2kr 

28sz/2kr 

    2+2 koll/ egyéb 

2.Bio-fizikai kémia 

Dr. Joó Ferenc 
    28ea/3kr  

  
3 

koll 

3.Kolloidkémia 

Dr. Bányai István 
     28ea/3kr 

  
3 

koll 
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Mérés- és irányítástechnika modul 

1.Mérnöki számítástechnika és informati-

ka 

Dr. Kuki Ákos 
28sz/2kr      

  

2 

gyj 

2.Vegyipari folyamatok és technológiai 

rendszerek számítógépes modellezése I. 

Dr. Kuki Ákos 

     28sz/2kr 

  

2 

gyj 

Analitikai kémia modul 

1.Analitikai kémia I. (előadás) 

Dr. Fábián István 
  28ea/3kr    

  
3 

koll 

2.Analitikai kémia I. (laboratóriumi gya-

korlat) 

Dr. Kállay Csilla  

  56gy/3kr    

  

3 

gyj 

3.Műszeres analitika alkalmazásai 

Dr. Lázár István 

Dr. Gáspár Attila 

    14ea/1kr 42gy/3kr 

  

1+3 

koll/ gyj 

Folyamatirányítás I modul 

1.Folyamatirányítás I. 

Dr. Árpád István 
   

28ea/14sz/ 

4kr 
  

  
4 

gyj 

2.Matematika III. 

Dr.Pintér Ákos 
  

14ea/28sz/ 

3kr 
   

  
3 

gyj 

Géptan és művelettan I modul 

1.Biomérnöki műveletek és folyamatok I. 
Dr. Karaffa Levente 

   28ea/3kr  
   

3 
koll 

2.Biomérnöki műveletek és folyamatok II. 

Dr. Karaffa Levente 
    

28ea/3kr 

42gy/3kr 

   
6 

koll/ egyéb 

Géptan és művelettan II  modul 

1.Mérnöki ismeretek I. 

Dr. Kocsis Dénes 

28ea/28sz/4k

r 
    

   
4 

koll 

2.Vegyipari művelettan I. 

Dr. Nagy Miklós 
  

28ea/42sz/ 

6kr 

 

  

   

6 

koll 

Technológiai modul 

1.Biztonságtechnika 

Dr. Deák György 
    28ea/3kr  

  
3 

koll 
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2.Üzemlátogatás 
Németh Zoltán 

     28gy/1kr 
  

1 
egyéb 

a törzsanyagban összesen 238ea 

126sz 

168 ea 

42gy, 70sz 

126ea 

84sz, 84gy 

196ea 

70sz, 42gy 

168ea 

98gy 

56ea 

28sz, 98gy 

56ea  

147kr 

35 koll,  

19 gyj, 

3 egyéb 31 kr** 22kr 26kr 26kr 26kr 13kr 6kr  
 

differenciált szakmai ismeretek témakörei 

Növény- és állatbiológiai, Biomatematika, Környezetbiológiai, Géptan és művelettan ismeretkör KV  -  felelőse: Dr. Karaffa Levente  –  elméleti vagy 

gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”44-56 (kredit%) Differenciált szakmai ismeretek esetében 30 kredit teljesítése kötelező. 

Növénybiológiai modul 

1.Növényélettan I. 

Dr. Mészáros Ilona  

Dr. Surányi Gyula 

Dr. Máthé Csaba 

       
28ea/2kr 

28sz/2kr  
  

  

2+3 koll/gyj 

2.Növényélettan II. 

Dr. Mészáros Ilona  

Dr. Surányi Gyula 

Dr. Máthé Csaba 

          42gy/4kr 

  

4 gyj 

Állatbiológiai modul 

1.Sejtbiológia  

Dr. Szemán-Nagy Gábor 
 28es/2kr 28gy/2kr    

  
2+2 koll/gyj 

2.Állatélettan 

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsa 
 28ea/2kr     

  
2 koll 

Biomatematika I modul  

1.Numerikus matematika 

Dr. Mészáros Fruzsina 
    

28ea/3kr 

28sz/2kr 
 

  
3+2 gyj 

2.Biomatematika számítógéppel 

Dr. Pintér Ákos 
     

14ea/28gy/ 

4kr 

  
4 gyj 

Biomatematika II modul  

1.Matematikai modellezés 

Dr.Pintér Ákos 
   

42ea/4kr 

28sz/2kr 
  

  
4+2 koll/gyj 

Környezetvédelmi modul 

1.Környezet- és természetvédelem 
Kaszáné Dr. Kiss Magdolna                 

     
28ea/2kr 

28gy/3kr 
  

  
2+3 koll/gyj 

Környezetbiológiai modul 
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1.Biodiverzitás 

Dr. Tóthmérész Béla 

Valkó Orsolya 

  
28ea/1kr 

28sz/3kr 
   

  

1+3 koll/gyj 

2.Környezettechnológia 

Dr. Deák György 
         

28ea/3kr 

28gy/2kr 

  
3+2 koll/gyj 

Géptan és művelettan III modul 

1.Vegyipari művelettan II. 

Dr. Árpád István 
          

28ea/42sz/ 

6kr 
  

 
6 egyéb 

2.Vegyipari művelettan III. 
Dr. Árpád István 

            84sz/6kr 
 

6 gyj 

Folyamatirányítás II modul 

1.Folyamatirányítás II. 

Dr. Árpád István 
       42gy/3kr    

 
3 gyj 

szakdolgozat       gy/15kr  össz. 15kr 
beszámolók, 

záróvizsga 
42 

a szakon eddig  

összesen 

 
56ea 

 

28ea 

28sz, 28gy 

42ea 

28sz 

84ea 

56sz, 70gy 

70ea 

70sz, 70gy 
84sz  

59kr 

7 koll.   

 

11 gyj. 

1 egyéb 

 

 4kr 6kr 6kr 17kr 19kr 21kr  
 

szabadon választhatók (az adott szak KKK-ja szerint, többnyire legalább az összkreditek 5%-a 13 ) 

a választás biztosítása14, a felvétel lehetőségei, gyakorlata15 a szakon: Szabadon választható tárgyakat a Differenciált szakmai ismeretek másik moduljaiból javasoljuk. 

Differenciált szakmai 

ismeretek 

        össz.: 18kr   koll/gyj/egyéb 

 

 

szakmai gyakorlat (az adott szak KKK-ja szerint): A szakmai gyakorlat legalább összesen hat hét időtartamú gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium 

követelmény. Hat hét időtartamú, a VI. és a VII. félév között, esetleg (külön engedéllyel) a VII. félév során. 

                                                         
13 Nftv. 49. § (2) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit legalább öt százalékáig, az intézmény szervezeti és működési szabályzata 
alapján szabadon választható tárgyakat vehessen fel - vagy e tárgyak helyett teljesíthető önkéntes tevékenységben vehessen részt -, továbbá az összes kreditet legalább húsz százalékkal meghaladó kre-

ditértékű tantárgy közül választhasson. ***A szabadon választhatók köre (MAB-értelmezés szerint): pl. 180 kredites képzésnél legalább 36 kreditnyi tantárgy-választék felkínálása. 
14 Nftv. vhr. 87/2015 54. § (2) ... Szabadon választható tantárgy esetében a felsőoktatási intézmény nem korlátozhatja a hallgató választását a felsőoktatási intézmények által meghirdetett tantárgyak 

körében.  
15 A szabadon választhatók felvételéhez a tantervben az előírt mértékben (lehetőleg egyenletes elosztásban) „szabad helyet” kell hagyni. A kurzusok felsorolása nem szükséges, ill. opcionális: megadha-

tók pl. meghatározott kör*** tárgyainak teljes felsorolásával, vagy – jelezve, hogy ezen belüli kínálatról van szó – az elsősorban javasolt tárgyak megadásával.  

Az előírt összkredit-számnak (180, 180+30, vagy 240) a kötelezőkkel (kurzusok, gyakorlatok, szakdolgozat készítés, szakmai gyakorlat), a választhatókból a választandókkal, és az előírt mér-

tékű) szabadon választhatókkal együtt kell teljesülnie. 
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Termelési gyakorlat 

Németh Zoltán 

        6hét besz. 

a szakon összesen 

238ea 

126sz 

224ea 

42sz, 70gy 

154ea 

112sz, 

112gy 

238ea 

98sz, 42gy 

252ea 

56sz, 

168gy 

126ea 

98sz, 

168gy 

56ea 

84sz, gy 
 

223/210 

42 koll.   

4 egyéb 

30 gyj. 
31kr 26kr 32kr 32kr 43kr 32kr 27kr  
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I.2. Ismeretkörök/tantárgyi programok, tantárgyleírások  
(a tantervi táblázatban szereplő minden tanegységről) 

Az ismeretkör:  Gazdasági és humán alapismeretek, Mikro- és makrookönómiai 

Kredittartománya (max. 12 kr.):3 

Tantárgyai: 1) Bevezetés a közgazdaságtanba 

 
 
 

 

 

(1.) Tantárgy neve:Bevezetés a közgazdaságtanba (TTBEBVVM-KT1) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0 (kredit%) 

A tanóra16 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők17(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb18): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok19(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus célja az, hogy a hallgatókkal megismertesse a közgazdasági szemléletmód leg-
alapvetőbb sajátosságait, illetve a közgazdasági elemzés fő alkalmazási területeit. A kur-
zus végére a hallgatóknak tisztában kell lenniük a mikro- és a makroökonómia legfonto-
sabb alapfogalmaival, és képesnek kell lenniük arra, hogy az alapvető elemzési eszközö-

ket egyszerű problémák megoldása során alkalmazzák. 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Mankiw, G. N. (2011). A közgazdaságtan alapjai. Osiris, Budapest. 
Heyne, P. – Boettke, P. – Prychitko, D. (2004): A közgazdasági gondolkodás alapjai. Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest. 
Heyne, P. – Boettke, P. – Prychitko, D. (2004): A közgazdasági gondolkodás alapjai. Munkafüzet. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
Levitt, S. D. – Dubner, S. J. (2007): Lökonómia. Egy kóbor közgazdász a dolgok mögé néz. Európa 
Könyvkiadó, Budapest. 
 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

                                                         
 

16Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
17pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
18 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
19 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tudás:  

 

Birtokában van a gazdasági folyamatokkal és törvényekkel kapcsolatos alapismereteknek és az olyan 

tudáselemeknek, amelyek a tágabban vett gazdasági környezetének leírásához szükségesek. 

 

Képesség: 

 

Képes a megszerzett ismereteit gyakorlatban alkalmazni, elsősorban az biotechnológiai szakma gazdasági 

vetületei terén. Felismeri, hogy milyen gazdasági folyamatok jellemzik a saját szakmáját. 

 

Attitűd: 

 

Nyitott más szakterületek megismerésére és azokhoz akár biotechnológiai megoldások kidolgozására az 

adott terület szakembereivel együttműködve. 

 

Autonómia és felelősség: 

 

Felelősséget érez az önállóan és csoportban végzett feladatok gazdasági hatásait illetően. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Prof. Dr. Kapás Judit, egyetemi tanár, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Dr. Kovács István, adjunktus, PhD 

 

 

Az ismeretkör: Gazdasági és humán alapismeretek, Menedzsment és 

vállalkozásgazdaságtani  

Kredittartománya (max. 12 kr.):6 

Tantárgyai: 1) Vállalatgazdaságtan 2) Minőségmenedzsment 

 

 

(1.) Tantárgy neve:Vállalatgazdaságtan Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100/0(kredit%) 

A tanóra20 típusa: ea. és óraszáma: 30az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők21:  

Előadások modern infokommunikációs eszközök felhasználásával. Interaktív, elektronikus tananyag a moodle 

keretprogramban. Az elméleti anyag illusztrációja problémák közösen történő kidolgozásával. Lehetőség 

konzultációra. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb22): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok23:  

                                                         
 

20Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
21pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
22 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
23 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A félév során a hallgatók két alkalommal zárthelyi dolgozatot írnak, melyek eredményei alapján a tantárgyfelelős 

megajánlott jegyet adhat. Az a hallgató, aki min. 61 %-ot teljesít, megajánlott jegyet kap. Ha a megajánlott jegyet 

a hallgató nem fogadja el, akkor vizsgaidőszakban kollokviumi dolgozatot köteles megírni. Az értékelés ötjegyű.  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 7. 

Előtanulmányi feltételek:- 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A Vállalat és a vállalkozás fogalma, csoportosításuk, a stock és a flow folyamatok, a termelési érték, a termelési 

költség a jövedelem és kategóriái, a hatékonyság és annak mérése. A befektetett eszközök, a befektetések és a 

beruházás sajátosságai, beruházás-gazdaságossági számítások, gazdálkodás forgóeszközökkel, a 

készletgazdálkodás és a logisztikai rendszerek, az értéktermelő folyamatok menedzsmentje, a termelés és a 

szolgáltatás sajátosságai. Az emberi erőforrás gazdálkodás kérdései, területei, feladatai. A tervezés és az üzleti 

tervezés kapcsolata, a tervek csoportosítása, típusai, a tervezés eszközei. A stratégiai tervezés és menedzsment 

területei, a tervezés speciális módszerei, használatuk lehetősége és korlátai. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Nábrádi A.: Vállalkozási ismeretek, Debreceni Egyetem ISBN 978-963-12-3048-2 

Chikán A. Vállalatgazdaságtan, Aula Kiadó, Budapest, 2010.  

Andy Schmitz (2013): Principles of Managerial Economics, http://lardbucket.org 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

A hallgató olyan alapvető ismeretekre tesz szert, amelyek révén eligazodik a vállalat működtetésének 

módszertanában, azokat megértve tudja a speciális eljárásokat, megközelítéseket elsajátítani. A kurzus 

előadásai három fő tématerület köré fókuszálódnak: 1. A vállalat és annak működése, tervezése, 2.  

Alapvető stock és flow folyamatok értelmezése, 3. Értékteremtő folyamatok menedzsmentje. 

A tantárgy révén a hallgató megismeri a menedzsment legfontosabb feladatait, döntési kompetenciáit. 

b) képességei 

Legyen tisztában a menedzsment alapfunkcióival, a vállalkozások működtetésének feltételeivel.  

Tudja az alapvető stock és flow folyamatok összefüggéseit. 

Értse az értéktermelő folyamatok és a menedzsment kapcsolatát. 

Legyen képes ismereteit felhasználni az üzleti- és a menedzsment kérdésköreinek bővítésére. 

Tudja alkalmazni a gyakorlatban, pl. iparági fejlesztésekben, a tantárgy tanulásakor megszerzett ismereteket. 

c) attitűdje 

A tantárgy elősegíti, hogy a hallgató megfelelő gazdálkodástudományi tudás birtokában a végzés után 

megfelelően értelmezni és értékelni tudja a menedzsment feladatait, továbbá alkalmas legyen 

gazdaságtudományi ismereteit gyarapítani. 

A hallgató ennek köszönhetően olyan gazdaságtudományi alapokkal bír, ami hozzásegíti ahhoz, hogy a szakmai 

feladatait hatékonyan végezze. 

d) autonómiája és felelőssége 

A kurzus hozzásegíti a hallgatót ahhoz, hogy munkájában innovatív, egyben befogadó és hatékony legyen, 

továbbá szakmai jövőépítéssel kapcsolatos kérdésekben megalapozottan és felelősséggel formáljon 

véleményt. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Nábrádi András, egyetemi tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

(2.) Tantárgy neve:Minőségmenedzsment Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100/0(kredit%) 
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A tanóra24 típusa: ea. és óraszáma: 30az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők25:  

előadás, videók 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb26): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok27: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 7. 

Előtanulmányi feltételek:- 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A menedzsment módszerek fejlődése, termék és szolgáltatás minőség, minőségmenedzsment módszerek 

fejlődése, minőségirányítási rendszerek alapelvei (ISO, TQM), karcsú gyártás (LEAN) kapcsolata a minőséggel, 

Minőségfejlesztési módszerek, csoportos szellemi alkotótechnikák, önértékelési módszerek (EFQM) modell 

alapelvei, szabványosítás, tanúsítás, akkreditálás, fogyasztóvédelem. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Bálint Julianna (2009): Minőség (tanuljunk, tanítsunk és valósítsuk meg). Kiadó:Terc Kft. 

A.R., Tenner – I.J., De Torro (1997):Teljes körű minőségmenedzsment (TQM).Műszaki Könyvkiadó. 

Kövesi János- Topár József (2006): A minőségmenedzsment alapjai. Kiadó: TYPOTEX , Budapest. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

A hallgatók ismerik a minőség értelmezésének lehetőségeit termékek és szolgáltatások esetében és tudják, hogy 

a vállalat egyes funkciói milyen szerepet játszanak ennek létrehozásában. 

Ismerik a menedzsment filozófiák fejlődését, és a modern menedzsment szemléletét, ehhez kapcsolódóan a 

minőség létrehozásában betöltött szerepének változását is értik és ismerik.  

Ismerik a minőség létrehozásának fejlődését, és tisztában vannak a minőségirányítási rendszerek alapjaival.  

Tudják az önértékelési rendszerek alapjait. 

Ismerik a modern gyártási szemléletet és annak minőséggel való kapcsolatát. 

Ismerik a minőségfejlesztésének alapvető eszközeit.  

Ismerik a szabványok minőség biztosításában betöltött szerepét, a termékfelelősség, tanúsítás és akkreditálás 

minőség biztosításában betöltött szerepét. 

b) képességei 

A hallgatók képesség válnak arra, hogy egy termék minőségét értékelni tudják, valamint ismerik a vállalati 

funkciók ennek létrehozásában betöltött szerepét, ezáltal képessé válnak azok helyes koordinálására, vagy 

az abban való hatékony munkavégzésre. 

Értik a vállaltirányítási rendszerek alapjait, és ez segít nekik a gyors beilleszkedésben, a bevezetés 

támogatásában. Hasonlóan alkalmassá válnak a modern termelési rendszerek bevezetésének támogatására, a 

gyors alkalmazkodásre. 

Ezen ismeretek által képessé válnak a vállalati környezetben való hatékony munkavégzésre, a minőség 

létrehozásának támogatására, és a minőségfejlesztésben való szerepvállalásra. 

c) attitűdje 

A tantárgy elősegíti, hogy a hallgató, megfelelő és alapvető minőségügyi ismeret és  tudás birtokában a későbbi 

tanulmányai során és a végzés után tudja értelmezni és értékelni a minőségüggyel kapcsolatos új szakmai 

információkat, és kutatási eredményeket továbbá ezen tudását folyamatosan gyarapítsa. 

A hallgató ennek köszönhetően szilárd minőségügyi alapokkal bírjon, ami hozzásegíti ahhoz, hogy a szakmai 

feladatait pontosan, hatékonyan végezze el. 

                                                         
 

24Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
25pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
26 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
27 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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d) autonómiája és felelőssége 

A kurzus hozzásegíti a hallgatót ahhoz, hogy munkájában innovatív és hatékony legyen, továbbá szakmai és 

nem szakmai körökben vállalkozással, minőségüggyel kapcsolatos kérdésekben megalapozottan és 

felelősséggel formáljon véleményt. 

Felelősséget érezzen a saját beosztottjai munkájával kapcsolatosan és felelősen biztosítsa a munkavégzésükhöz 

szükséges, a minőséget befolyásoló infrastrukturális és emberi feltételeket. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kotsis Ágnes, egyetemi adjunktus,PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

 

 

Az ismeretkör:  Üzleti jogi 

Kredittartománya (max. 12 kr.):5 

Tantárgyai: 1) Polgári jogi ismeretek I., 2) Európai Uniós ismeretek, 

3) Polgári jogi ismeretek II., 

 

 

(1.) Tantárgy neve:Polgári jogi ismeretek I. Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100/0(kredit%) 

A tanóra28 típusa: ea. és óraszáma: 30az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők29:  

Aktív részvétel és figyelem az előadásokon, válaszok az előadáson feltett kérdésekre. Előadások modern 

infokommunikációs eszközök felhasználásával. Elektronikus tananyag a moodle rendszerben. Lehetőség 

konzultációra. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb30): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok31: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek:- 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Polgári jogi ismeretek 1. tárgy körében a hallgatók az alábbi témakörökkel ismerkedhetnek meg: általános tanok, 

személyek joga, dologi jog. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

A DE ÁJK Polgári Jogi Tanszéke által kiadott jegyzetek és oktatási tansegédletek (elérhetők a moodle 

rendszerben). 

Vékás Lajos (szerk.): A Polgári törvénykönyv magyarázatokkal (Budapest, Complex, 2013) 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja, 

Budapest, Opten Kft., 2014, (főszerkesztő: Osztovits András) 

                                                         
 

28Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
29pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
30 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
31 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

ismeri a szakterülethez szervesen kapcsolódó jogi szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit; 

ismeri a villamos szakterülethez szervesen kapcsolódó jogi szakterületek alapjait, azok határait és 

követelményeit; 

ismeri a vegyiparhoz, illetve a kémiai technológiákhoz szervesen kapcsolódó jogi szabályok és eljárások 

alapjait. 

b) képességei 

képes együttműködni és megfelelően kommunikálni más szakterület szakembereivel (jogász); 

képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon 

anyanyelvén; 

gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással rendelkezik; 

képes a korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, új módszerek elsajátítására. 

c) attitűdje 

törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival 

megegyező legyen; 

betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét; 

törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai szabályok figyelembevételére; 

törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező 

legyen. 

d) autonómiája és felelőssége 

törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai szabályok betartására; 

felelősséget vállal szakmai döntéseiért, az általa, valamint irányítása alatt végzett munkafolyamatokért; 

megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):Dr. Szikora Veronika, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Török Éva,egyetemi 

adjunktus 

 

(2.) Tantárgy neve:EU ismeretek Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100/0(kredit%) 

A tanóra32 típusa: ea. és óraszáma: 15az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők33: 

A kurzus elméleti előadásokra épít. A hallgatók nagy száma miatt csak az előadásokon feltett kérdések kapcsán 

alakulhat ki interakció az oktatóval.  Az előadásokon elhangzott ismeretek elsajátítását segíti, hogy az órákon 

használt diasorozat hallgatók rendelkezésére áll. Érdeklődő hallgatók egyéni konzultációt kérhetnek. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb34): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok35: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek:- 
 

                                                         
 

32Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
33pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
34 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
35 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az Integráció kialakulásának története. A szervezet bővülésének folyamata. Az ezredforduló utáni bővítés egyedi 

vonásai. Az intézményrendszer kialakításának előzményei, elvei. Mezőgazdaság-politika, regionális politika, 

Gazdasági és Monetáris Unió. Igazságügyi, belügyi együttműködések, külkapcsolatok. Migráció és az Európai 

Unió, Az európai együttműködés jövőképe. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Blahó András (szerk.): Európai integrációs alapismeretek. AULA Kiadó. Budapest, 2007Megtalálható a 

Központi  

Farkas B. – Várnay E. (2005):.- Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába JATEPRESS Kiadó, Szeged 

Bernek Á. – Kondorosi F. – Nemerkényi A. – Szabó P. (2005): Az Európai Unió.- Cartographia Kiadó, Budapest 

Palánkai T. (2004): Az európai integráció gazdaságtana.- Aula Kiadó, Budapest 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Megismeri az európai integrációs folyamat fejlődését, az intézményi és döntéshozatali rendszert, a főbb közös 

politikák működését, az uniós tagság feltételeit és hatásait.  

Ismeri az ötödik bővítés egyedi vonásait, a Koppenhágai Kritériumokat, azok sajátosságait, Kelet-Közép-Európa 

geopolitikai szerepét.  

Ismeri az intézményrendszer kialakításakor alkalmazott elveket. Látja a klasszikus demokratikus hatalom 

megosztásra tett kísérletet és annak deficitjét is. Ismeri a Montánunióból átvett elemeket és a 

reformfolyamat lényegét is. 

Ismeri közösségi politikák kialakításának szükségességét, történetét, a reformkísérleteket és a magyar 

csatlakozás sajátosságait. 

Ismeri a migrációs folyamatokat kiváltó tényezőket. Ismeri a Közösség és a tagállamok kísérleteit a válság 

kezelésére. 

Ismeri a Közösség jövőjére vonatkozó elképzeléseket, lehetséges forgatókönyveket. Látja a reformok 

szükségességét, ismeri a brit kilépési szándékot és mérlegelni tudja annak hatásait. 

Anyanyelvén tisztában van a szakterület fogalomrendszerével és terminológiájával 

b) képességei 

Képes elemezni Magyarország EU-tagságának összefüggéseit, a tagság hatásait és az abból adódó feladatokat. 

Képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit a közgazdaságtudomány, politológia, 

jogtudomány eredményeivel együtt kezelni.  

Képes a témában szerzett tudását gyakorlati problémák megoldására alkalmazni.  

Képes alapvető társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és társtudományok térreleváns eredményeinek 

értelmezésére.  

Képes megismert törvényszerűségek ismeretében gyakorlati problémák megoldására. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

c) attitűdje 

Törekszik az Európai Unióhoz kapcsolódó elméletek, elvek minél teljesebb megismerésére és keresi a 

kapcsolatot az általa tapasztaltakkal. 

A megszerzett ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető társadalmi jelenségek minél alaposabb 

megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, magyarázatára.   

Nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy feladatainak megoldása a 

munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint együttműködésben történjen.  

Szándékában áll tudásának gyarapítása és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatása.  

Szemléletmódja révén nyitott a szélesebb szakmai együttműködésre. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére. 

d) autonómiája és felelőssége 

Az Európai Uniót érintő kérdésekben önállóan, források felhasználásával alkot álláspontot és hoz döntéseket. 

Felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatainak elvégzése során együttműködik más szakterület 

szakembereivel.  

Elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal.  
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A természettudományos világnézetet szakmai megbeszélések, viták során felelősséggel vállalja. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Teperics Károly,egyetemi adjunktus,PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

   

(3.) Tantárgy neve:Polgári jogi ismeretek II. Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100/0(kredit%) 

A tanóra36 típusa: ea. és óraszáma: 30az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők37:  

Aktív részvétel és figyelem az előadásokon, válaszok az előadáson feltett kérdésekre. Előadások modern 

infokommunikációs eszközök felhasználásával. Elektronikus tananyag a moodle rendszerben. Lehetőség 

konzultációra. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb38): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok39: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek:Polgári jogi ismeretek I. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Polgári jogi ismeretek 2. tárgy körében a hallgatók az alábbi témakörökkel ismerkedhetnek meg: a szerződés 

általános szabályai, egyes szerződések, felelősség szerződésen kívül okozott kárért. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

A DE ÁJK Polgári Jogi Tanszéke által kiadott jegyzetek és oktatási tansegédletek (elérhetők a moodle 

rendszerben). 

Vékás Lajos (szerk.): A Polgári törvénykönyv magyarázatokkal (Budapest, Complex, 2013) 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja, 

Budapest, Opten Kft., 2014, (főszerkesztő: Osztovits András) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

ismeri a szakterülethez szervesen kapcsolódó jogi szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit; 

ismeri a villamos szakterülethez szervesen kapcsolódó jogi szakterületek alapjait, azok határait és 

követelményeit; 

ismeri a vegyiparhoz, illetve a kémiai technológiákhoz szervesen kapcsolódó jogi szabályok és eljárások 

alapjait. 

b) képességei 

képes együttműködni és megfelelően kommunikálni más szakterület szakembereivel (jogász); 

képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon 

anyanyelvén; 

gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással rendelkezik; 

                                                         
 

36Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
37pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
38 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
39 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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képes a korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, új módszerek elsajátítására. 

c) attitűdje 

törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival 

megegyező legyen; 

betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét; 

törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai szabályok figyelembevételére; 

törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező 

legyen. 

d) autonómiája és felelőssége 

törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai szabályok betartására; 

felelősséget vállal szakmai döntéseiért, az általa, valamint irányítása alatt végzett munkafolyamatokért; 

megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szikora Veronika, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Török Éva,egyetemi 

adjunktus 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Gazdasági és humán válaszható 

Kredittartománya (max. 12 kr.):3 

Tantárgyai: 1) Makroökonómia 2) Értékteremtő folyamatok menedzsmentje 3) Marketing 

 

 

(1.) Tantárgy neve:Makroökonómia (TTBEBVM-KT3) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12:100-0(kredit%) 

A tanóra40 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők41(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb42): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok43(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):Bevezetés a közgazdaságtanba (TTBEBVVM-KT1) 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tárgy célja az, hogy a hallgatókat megismertesse a makroökonómia alapvető kérdéseivel, tárgyá-

                                                         
 

40Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
41pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
42 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
43 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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val és a makroökonómiai kérdések megválaszolásához szükséges eszközrendszer alapjaival. A kur-
zus során a hallgatóknak képessé kell válniuk arra, hogy a zárt gazdaság elemzéséhez szükséges 
makroökonómiai modelleket használják különböző gazdasági folyamatok elemzésében.  
 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Mankiw, G. N. (2011). A közgazdaságtan alapjai. Osiris, Budapest. 
Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. D. (2000). Közgazdaságtan. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti 
Kiadó Kft., Budapest. 
Heyne, P. – Boettke, P. – Prychitko, D. (2004). A közgazdasági gondolkodás alapjai. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest. 
 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:  

 

Birtokában van a makrogazdasági folyamatokkal és törvényekkel kapcsolatos alapismereteknek és az olyan 

tudáselemeknek, amelyek a tágabban vett gazdasági környezetének leírásához szükségesek. 

 

Képesség: 

 

Képes a megszerzett ismereteit gyakorlatban alkalmazni, elsősorban az biotechnológiai szakma gazdasági 

vetületei terén. Felismeri, hogy milyen gazdasági folyamatok jellemzik a saját szakmáját. 

 

Attitűd: 

 

Nyitott más szakterületek megismerésére és azokhoz akár biotechnológiai megoldások kidolgozására az 

adott terület szakembereivel együttműködve. 

 

Autonómia és felelősség: 

 

Felelősséget érez az önállóan és csoportban végzett feladatok gazdasági hatásait illetően. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Czeglédi Pál, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Dr. Kovács István, adjunktus, PhD 

 

(2.) Tantárgy neve:Értékteremtő folyamatok menedzsmentjeTTBEBVM-

KT4 
Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0(kredit%) 

A tanóra44 típusa: ea. és óraszáma: 2 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: angol 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők45(ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb46): kollokvium 

                                                         
 

44Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
45pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
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Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok47(ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): második 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a termelési és szolgáltatási folyamatok hatékony 

vállalati menedzselésével, képesek legyenek a folyamatok elemzésére, a minőség biztosítására, az 

értékteremtésre, és menedzselni az információ és a termékek áramlását az ellátási láncon keresztül, a 

vállalkozás sikerességének érdekében. 

 

A kurzus tartalma, témakörei.  

- Értékteremtő folyamatok, stratégia 

- Döntéselemzés támogató eszközök és folyamatok. 

- Minőség és minőségmenedzsment.  

- Folyamatképesség és statisztikai folyamatkontrol.  

- Átvételi mintavétel, mint döntéstámogató elemzés.  

- Termékek tervezése, szolgáltatások tervezése.  

- Folyamattervezés és technológia.  

- Kapacitás- és létesítménytervezés.  

- Létesítmény-elhelyezési döntéstámogató eszközök. 

- Humán erőforrás, a munka mérését támogató döntés elemző eszközök.  

- Projektek menedzselése. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

- Az előadásról készített digitális tananyag (PowerPoint) 

- BerdeCs. - Hajós L. - Pakurár M.: Szervezés és logisztika. Debreceni Egyetem AMTC AVK, 

2007 

- Demeter Krisztina: Termelés, szolgáltatás, logisztika - Az értékteremtés folyamatai 

WoltersKluwer Kft., 2014, ISBN: 9789632953854 

- Russell, R. S. - Taylor, B. W. : Operations Management, 8th Edition, Wiley&Suns, INC., 

ISBN10 1118808908, ISBN13 9781118808900, 2014 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) Tudás:  

- Tudja a termelési és szolgáltatási folyamatok és az ellátási lánc menedzsmentjének jelentőségét. 

- Ismeri a stratégia kialakításának lépéseit. 

- Ismeri a döntéselemzés eszközeit. 

- Tudja minőségmenedzsment eljárásait. 

- Ismeri a folyamatképesség és statisztikai folyamatkontrol jelentőségét. 

- Ismeri a termékek, szolgáltatások és folyamatok tervezési módszereit. 

- Tudja a kapacitás és létesítmény tervezés alapjait. 

- Ismeri a létesítmény-elhelyezési döntéstámogató eszközöket. 

- Ismeri humán erőforrás menedzsment mai trendjeit.  

- Ismeri a munka mérését támogató döntés elemző eszközöket. 

- Tudja a projektmenedzsment alapjait. 

 

b) Képesség: 

- Képes legyen a termelési és szolgáltatási folyamatok irányítására, fejlesztésére. 

- Képes legyen a stratégia hatékony megvalósítására. 

- Jól alkalmazza a döntéselemzés eszközeit. 

                                                                                                                                                                                        
46pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
47pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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- Hatékonyan tudja menedzselni a minőséget. 

- Képes megfelelni a fogyasztók igényeinek. 

- Képes termékek, szolgáltatások és folyamatok tervezésére. 

- Képes jó megoldások javaslatára a létesítmények elhelyezését és berendezését és 

kapacitáskihasználását illetően. 

- Képes a munkatársaival eredményesen együttműködni. 

- Képes projekteket eredményesen menedzselni. 

 

c) Attitűd: 

- Nyitott a legújabb menedzsment módszerek megismerésére, alkalmazására. 

- Kitartóan dolgozik a vállalati stratégia céljainak elérésén. 

- Szívesen vesz részt nehéz döntések meghozatalában. 

- Törekszik a jó minőség előállítására. 

- Érzékeny a fogyasztók igényeinek a változására. 

- Motivált a tervezési munkában való aktív részvételben. 

- Igényli a létesítmények magas szintű kihasználását. 

- Törekszik a munkatársakkal való együttműködésre. 

- Szívesen vesz részt projektmunkában. 

 

d) Autonómia és felelősség: 

- Felelősséggel vesz részt a termelési és szolgáltatási folyamatok tervezésében, irányításában és 

fejlesztésében. 

- Folyamatos önképzéssel járul hozzá a szervezet fejlődéséhez. 

- A döntési folyamatokban magabiztosan vesz részt. 

- Betartja a jogszabályokat és etikai normákat. 

- Törekszik az egészséges környezet kialakítására és a balesetek megelőzésére. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. habil. Pakurár Miklós, egyetemi docens, 

tanszékvezető, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

(3.) Tantárgy neve:Marketing Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100% 

elmélet(kredit%) 

A tanóra48 típusa: előadás és óraszáma: 28 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: - 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők49(ha vannak): 

esettanulmányok 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb50): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok51(ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

                                                         
 

48Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
49pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
50pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
51pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a piaccal, annak működésével, valamint a vállalatok piaci 

műveleteivel kapcsolatos alapismereteket és készségeket. A kurzus végére a hallgatók rendelkeznek 

egy üzleti probléma megoldásához szükséges ismeretekkel, képességekkel. 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező szakirodalom: 

 Kotler, P.–Keller, K. L. (2012): Marketingmenedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest (kijelölt részek – 1, 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17. fejezetek; a nem kijelölt részek ajánlott irodalomnak tekintendők) ISBN 

9789630592512 

 

Ajánlott szakirodalom: 

 Papp-Váry Árpád (2009): JPÉ marketing – elmélet és gyakorlat józan paraszti ésszel, Századvég Politikai 

Iskola Alapítvány, BudapestISBN: 9789637340895 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:  

 

 A kurzus elvégzése után a hallgató rendelkezik a marketing tudományág alapfogalmaival, érti a 

marketingkoncepció lényegét. 

 Megérti és alkalmazza a piacszegmentáció, a fogyasztói és szervezeti vásárlói magatartás, a vállalati 

gyakorlatban alkalmazott marketingeszközök (marketing-mix) és a marketingrendszer működtetésének 

összefüggésrendszerét. 

 Birtokában van az alapvető piackutatási, információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési 

módszereknek. 

 Elsajátította a marketing tudományágának az alapvető szakmai szókincsét, azt használni tudja.  

 

Képesség: 

 A hallgató képessé válik egy szervezet marketing folyamatainak menedzselésére, marketing eszköztárának 

adott üzleti szituációban való alkalmazására. 

 Képes alapvető összefüggések feltárására, elemzésére, következtetések levonására, ezek alapján döntést 

előkészítő javaslatok megfogalmazására. 

 Képes együttműködni más szakterületek képviselőivel, alkalmas projektben, csoportos feladatmegoldásban 

való részvételre. 

 

Attitűd: 

 A tantárgy elősegíti, hogy a hallgató a megfelelő tudás birtokában pozitív hozzáállással, kreatívan, 

magabiztosan kezeljen egy üzleti problémát.  

 Fogékony az új információk befogadására, új szakmai ismeretekre, nyitott a vállalkozás tágabb gazdasági, 

társadalmi környezetének változásai iránt.  

Autonómia és felelősség: 

 

 A kurzus – a megfelelő alapok biztosításával – hozzásegíti a hallgatót ahhoz, hogy a későbbiek során 

önállóan el tudjon mélyülni a marketing egyes részterületeiben, továbbfejlessze magát. 

 Gazdálkodó szervezetben a marketing folyamatokat szervezi, irányítja és ellenőrzi. 

 Munkáját a szakmai, jogi, etikai normák és szabályok betartásával végzi. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kontor Enikő PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 
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Az ismeretkör: Természettudományos és matematikai,  Matematikai  

Kredittartománya (max. 12 kr.):12 

Tantárgyai: 1) Matematika I. 2) Matematika II.   

 

(1.) Tantárgy neve:Matematika I. (előadás) Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100/0(kredit%) 

A tanóra52 típusa: ea. és óraszáma: 60az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők53 : - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb54): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok55: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek:- 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Halmazok. Valós számok. Komplex számok.  Valós számsorozatok. Konvergencia, határérték.  Függvények 

határértéke, folytonossága, differenciálhatósága. Függvényvizsgálat, monotonitás, konvexitás, inflexió. Közelítés 

polinomokkal, Taylor formula. Szélsőérték létezésének feltételei.  Határozott, határozatlan és improprius integrál 

fogalma és kiszámítása. Közönséges differenciálegyenletek, kezdetiérték feladat.  Lineáris tér fogalma. Mátrixok, 

műveletek mátrixokkal. Determináns és tulajdonságai; a mátrix rangja. Lineáris egyenletrendszerek. Euklideszi 

terek és transzformációik. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kozma László: Matematikai alapok, Studium Kiadó, 1999. 

Kovács József, Takács Gábor, Takács Miklós: Analízis, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 

Denkinger Géza: Analízis, 6. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismeri  a matematika legfontosabb fogalmait, módszereit és alapvető összefüggéseit. 

Ismeri  az egyváltozós  valós függvények legfontosabb tulajdonságait, differenciál és integrálszámítását, illetve 

ezek alkalmazásait. 

Ismeri a lineáris algebra alapjait és ezek alkalmazásait.  

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, természeti 

erőforrások, élő és élettelen rendszerek kémiai vonatkozású alapvető gyakorlati problémáinak 

megoldásához. 

Rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek (megfelelő szakmai irányítással) lehetővé teszik számára a 

vizsgálható kémiai folyamatok, rendszerek, tudományos problémák tudományos gyakorlatban elfogadott 

módszerekkel történő tesztelését, a mérési eredmények számítógépes feldolgozását. 

b) képességei 

Képes felismerni az egyváltozós valós függvények legfontosabb tulajdonságait. 

Képes gyakorlati példákon alkalmazni az  egyváltozós függvények differenciál és integrálszámításának 

                                                         
 

52Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
53pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
54 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
55 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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eredményeit, módszereit. 

Képes alkalmazni a lineáris algebra eredményeit és módszereit. 

Képes a természeti és antropogén kémiai folyamatokkal kapcsolatos törvényszerűségek ismeretében gyakorlati 

problémák megoldására. 

c) attitűdje 

Törekszik a matematikai ismereteinek széles körű alkalmazására a gyakorlati problémák megoldásában. A 

megszerzett matematikai ismereteinek alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél 

alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. 

Nyitott a szakmai eszmecserére mind a kémiai szakterületen, mind a kapcsolódó területeken dolgozó 

szakemberekkel. 

d) autonómiája és felelőssége  

Az elsajátított  ismeretei felhasználásával képes önálló problémák megfogalmazására és azok elemzésére. 

A természettudományos világnézetet szakmai megbeszélések, viták során felelősséggel vállalja. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Muzsnay Zoltán, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 
 

(1.) Tantárgy neve:Matematika I. (szeminárium) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0/100(kredit%) 

A tanóra56 típusa: szem. és óraszáma: 45az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők57 : 

Mintafeladatok bemutatása frontális előadásban. Önálló hallgatói feladatmegoldás. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb58): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok59: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek:- 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Halmazok. Valós számok. Komplex számok.  Valós számsorozatok. Konvergencia, határérték.  Függvények 

határértéke, folytonossága, differenciálhatósága. Függvényvizsgálat, monotonitás, konvexitás, inflexió. Közelítés 

polinomokkal, Taylor formula. Szélsőérték létezésének feltételei.  Határozott, határozatlan és improprius integrál 

fogalma és kiszámítása. Közönséges differenciálegyenletek, kezdetiérték feladat.  Lineáris tér fogalma. Mátrixok, 

műveletek mátrixokkal. Determináns és tulajdonságai; a mátrix rangja. Lineáris egyenletrendszerek. Euklideszi 

terek és transzformációik. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Denkinger Géza: Matematikai Analízis: feladatgyűjtemény, Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. 

Elliott Mendelson: 3000 Solved Problems in Calculus, McGraw-Hill, 1988. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

                                                         
 

56Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
57pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
58 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
59 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

30  

a) tudása 

Ismeri  a matematika legfontosabb fogalmait, módszereit és alapvető összefüggéseit. 

Ismeri  az egyváltozós  valós függvények legfontosabb tulajdonságait, differenciál és integrálszámítását, illetve 

ezek alkalmazásait. 

Ismeri a lineáris algebra alapjait és ezek alkalmazásait.  

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, természeti 

erőforrások, élő és élettelen rendszerek kémiai vonatkozású alapvető gyakorlati problémáinak 

megoldásához. 

Rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek (megfelelő szakmai irányítással) lehetővé teszik számára a 

vizsgálható kémiai folyamatok, rendszerek, tudományos problémák tudományos gyakorlatban elfogadott 

módszerekkel történő tesztelését, a mérési eredmények számítógépes feldolgozását. 

b) képességei 

Képes felismerni az egyváltozós valós függvények legfontosabb tulajdonságait. 

Képes gyakorlati példákon alkalmazni az  egyváltozós függvények differenciál és integrálszámításának 

eredményeit, módszereit. 

Képes alkalmazni a lineáris algebra eredményeit és módszereit. 

Képes a természeti és antropogén kémiai folyamatokkal kapcsolatos törvényszerűségek ismeretében gyakorlati 

problémák megoldására. 

c) attitűdje 

Törekszik a matematikai ismereteinek széles körű alkalmazására a gyakorlati problémák megoldásában. A 

megszerzett matematikai ismereteinek alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél 

alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. 

Nyitott a szakmai eszmecserére mind a kémiai szakterületen, mind a kapcsolódó területeken dolgozó 

szakemberekkel. 

d) autonómiája és felelőssége  
Az elsajátított  ismeretei felhasználásával képes önálló problémák megfogalmazására és azok elemzésére. 

A természettudományos világnézetet szakmai megbeszélések, viták során felelősséggel vállalja. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Muzsnay Zoltán, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 
 

(2.) Tantárgy neve:Matematika II. (előadás) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100/0(kredit%) 

A tanóra60 típusa: ea. és óraszáma: 30az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők61 : - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb62): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok63: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek:Matematika I. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

                                                         
 

60Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
61pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
62 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
63 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Többváltozós függvények. Határérték, folytonosság, differenciálhatóság. Derivált, parciális derivált, iránymenti 

derivált. Parciális differenciálegyenletek és egyenletrendszerek. Többszörös integrál. A vektoranalízis elemei. 

Görbék, felületek. Vektormezők.  Gradiens, rotáció, divergencia.  Görbe menti, felületi és térfogati integrál.  

Stokes, Green és Gauss tételei.  Eseményalgebra, valószínűség, valószínűségi mező. Műveletek eseményekkel.   

Feltételes valószínűség.  Teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel.  Események függetlensége.  Valószínűségi 

változók fogalma.  Diszkrét és folytonos valószínűségi változók.  Eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény.  Várható 

érték, szórás.  Valószínűségi változók együttes eloszlása és függetlensége.  A statisztika elemei. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kozma László: Matematikai alapok, Studium Kiadó, 1999. 

Walter Rudin: A matematikai analízis alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978. 

Denkinger Géza: Valószínűségszámítás,Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 

Székelyhidi László: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika, EKTF Líceum, Eger, 1999. 

Reimann József, Tóth Julianna: Valószínűségszámítás és  matematikai statisztika, Budapest, 1991. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismeri  a matematika legfontosabb fogalmait, módszereit és alapvető összefüggéseit. 

Ismeri  az többváltozós  valós függvények legfontosabb tulajdonságait, differenciál és integrálszámítását, illetve 

ezek alkalmazásait. 

Ismeri a valószínűségszámítás és statisztika alapjait és ezek alkalmazásait.  

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, természeti 

erőforrások, élő és élettelen rendszerek kémiai vonatkozású alapvető gyakorlati problémáinak 

megoldásához. 

Rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek (megfelelő szakmai irányítással) lehetővé teszik számára a 

vizsgálható kémiai folyamatok, rendszerek, tudományos problémák tudományos gyakorlatban elfogadott 

módszerekkel történő tesztelését, a mérési eredmények számítógépes feldolgozását. 

b) képességei 

Képes felismerni az többváltozós valós függvények legfontosabb tulajdonságait. Képes gyakorlati példákon 

alkalmazni az  többváltozós függvények differenciál és integrálszámításának eredményeit, módszereit. 

Képes alkalmazni a valószínűségszámítás és statisztika eredményeit és módszereit. 

Képes a természeti és antropogén kémiai folyamatokkal kapcsolatos törvényszerűségek ismeretében gyakorlati 

problémák megoldására. 

c) attitűdje 

Törekszik a matematikai ismereteinek széles körű alkalmazására a gyakorlati problémák megoldásában.  

A megszerzett matematikai ismereteinek alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb 

megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. 

Nyitott a szakmai eszmecserére mind a kémiai szakterületen, mind a kapcsolódó területeken dolgozó 

szakemberekkel. 

d) autonómiája és felelőssége 

Az elsajátított  ismeretei felhasználásával képes önálló problémák megfogalmazására és azok elemzésére. 

A természettudományos világnézetet szakmai megbeszélések, viták során felelősséggel vállalja. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Muzsnay Zoltán, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 
 

(2.) Tantárgy neve:Matematika II. (szeminárium) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0/100(kredit%) 
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A tanóra64 típusa: szem. és óraszáma: 45az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők65 :  

Mintafeladatok bemutatása frontális előadásban. Önálló hallgatói feladatmegoldás. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb66): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok67: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek:Matematika I. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Többváltozós függvények. Határérték, folytonosság, differenciálhatóság. Derivált, parciális derivált, iránymenti 

derivált. Parciális differenciálegyenletek és egyenletrendszerek. Többszörös integrál. A vektoranalízis elemei. 

Görbék, felületek. Vektormezők.  Gradiens, rotáció, divergencia.  Görbe menti, felületi és térfogati integrál.  

Stokes, Green és Gauss tételei.  Eseményalgebra, valószínűség, valószínűségi mező. Műveletek eseményekkel.  

Feltételes valószínűség.  Teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel.  Események függetlensége.  Valószínűségi 

változók fogalma.  Diszkrét és folytonos valószínűségi változók.  Eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény.  Várható 

érték, szórás.  Valószínűségi változók együttes eloszlása és függetlensége.  A statisztika elemei.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kozma László: Matematikai alapok, Studium Kiadó, 1999. 

Walter Rudin: A matematikai analízis alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978. 

Denkinger Géza: Valószínűségszámítás,Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 

Székelyhidi László: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika, EKTF Líceum, Eger, 1999. 

Reimann József, Tóth Julianna: Valószínűségszámítás és  matematikai statisztika, Budapest, 1991. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismeri  a matematika legfontosabb fogalmait, módszereit és alapvető összefüggéseit. 

Ismeri  az többváltozós  valós függvények legfontosabb tulajdonságait, differenciál és integrálszámítását, illetve 

ezek alkalmazásait. 

Ismeri a valószínűségszámítás és statisztika alapjait és ezek alkalmazásait.  

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, természeti 

erőforrások, élő és élettelen rendszerek kémiai vonatkozású alapvető gyakorlati problémáinak 

megoldásához. 

Rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek (megfelelő szakmai irányítással) lehetővé teszik számára a 

vizsgálható kémiai folyamatok, rendszerek, tudományos problémák tudományos gyakorlatban elfogadott 

módszerekkel történő tesztelését, a mérési eredmények számítógépes feldolgozását. 

b) képességei 

Képes felismerni az többváltozós valós függvények legfontosabb tulajdonságait. Képes gyakorlati példákon 

alkalmazni az  többváltozós függvények differenciál és integrálszámításának eredményeit, módszereit. 

Képes alkalmazni a valószínűségszámítás és statisztika eredményeit és módszereit. 

Képes a természeti és antropogén kémiai folyamatokkal kapcsolatos törvényszerűségek ismeretében gyakorlati 

problémák megoldására. 

c) attitűdje 

Törekszik a matematikai ismereteinek széles körű alkalmazására a gyakorlati problémák megoldásában. 

A megszerzett matematikai ismereteinek alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb 

megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. 

Nyitott a szakmai eszmecserére mind a kémiai szakterületen, mind a kapcsolódó területeken dolgozó 

                                                         
 

64Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
65pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
66 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
67 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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szakemberekkel. 

d) autonómiája és felelőssége 

Az elsajátított  ismeretei felhasználásával képes önálló problémák megfogalmazására és azok elemzésére. 

A természettudományos világnézetet szakmai megbeszélések, viták során felelősséggel vállalja. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Muzsnay Zoltán, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

 

 

 

 

Az ismeretkör:Természettudományos és matematikai,  Fizikai  

Kredittartománya (max. 12 kr.):3 

Tantárgyai: 1) Bevezetés a fizikába  

 

 

(1.) Tantárgy neve:Bevezetés a fizikába Kreditértéke:4 

A tantárgy besorolása:  kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12:50/50(kredit%) 

A tanóra68 típusa: ea. / gyak.  és óraszáma: 3az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők69(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb70):  kollokvium és gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok71(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):…………….. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Fizikai fogalmak, mennyiségek és mértékegységek. A természettudományos módszer. A klasszikus 

mechanika fogalmai és törvényei: kinematikai leírás, Newton törvényei, erőtörvények, megmaradási 

törvények, az energia és munka fogalma, egyszerű alkalmazások. Az anyag atomos szerkezete, gázok 

viselkedése, hőmérséklet, állapotegyenlet, az ekvipartíció tétele, a statisztikus fizikai leírás. 

Deformálható testek, Hooke törvénye, rezgések, rugalmas hullámok, hullámterjedés, alapvető 

hullámjelenségek. A fény terjedésének geometriai- és hullámoptikai leírása. Az elektromágneses 

jelenségek: az elektromos és a mágneses mező jellemzői, az elektromágnesség alapjelenségei és 

törvényei, elektromágneses hullámok kialakulása és spektruma, a fény, mint elektromágneses hullám. 

Az anyag szerkezete: kvantumosság, hőmérsékleti sugárzás, fényelektromos hatás. Hullámfüggvény, 

hullámegyenlet és az atom felépítése. Az atommag szerkezete, a magerők jellemzése, tömegdefektus, 

                                                         
 

68Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
69pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
70 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
71 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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radioaktív bomlás és magreakciók. Elemi részek. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Erostyák János, Litz József (szerk.): A fizika alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó 2003. 

Dr. Giber János, Dr. Sólyom András: Fizika mérnököknek I-II., Műegyetemi kiadó 1999. 

Holics László (szerk.): Fizika, Akadémiai Kiadó, 2015 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.: 

a) tudása 

a hallgató  

-megérti a természeti jelenségek vizsgálatának és leírásának általános módszerét,  

- ismeri a fizika alapvető mennyiségeit, azok összefüggéseit, a fizikai gondolkodásmód 

lényegét, a fizika fontosabb törvényeit.  

- Kezelni tudja a fizikai rendszerekkel kapcsolatos számításokat, átlátja a matematikai  

leírás és a kísérleti tapasztalatok kapcsolatát 

b) képességei 

a hallgató 

-képes a fizikai alapegyenletek, összefüggések alkalmazására egyszerű feladatok 

megoldásában, valamint a számítások eredményeinek ellenőrzésére, értelmezésére, 

- a fizikai ismereteit kapcsolni tudja későbbi tanulmányaihoz, képes fizikai alapokon  

nyugvó érvelésre, a törvényeknek ellentmondó állítások felismerésére 

 

c) Attitűd: 

érdeklődik a természeti jelenségek iránt, törekszik a fizika alapelveinek mélyebb megértésére, 

azoknak a szakterületen történő alkalmazására, keresi a jelenségek szintjén túlmutató magyarázatokat 

és összefüggéseket, kritikusan gondolkodik. 

d) Autonómia és felelősség: 

fejleszti az önálló probléma-megoldási és önellenőrzési készségét, folyamatosan továbbképzi magát. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Schram Zsolt, egyetemi docens, dr.habil, CSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

 

Az ismeretkör:Természettudományos és matematikai,  Kémiai 

Kredittartománya (max. 12 kr.):10 

Tantárgyai: 1) Általános kémia I. 2) Általános kémia II.   

 

 

 

(1.) Tantárgy neve:Általános kémia I. (előadás) Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100/0(kredit%) 

A tanóra72 típusa: ea. és óraszáma: 45az adott félévben, 
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Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők73: 

Az ismeretanyag átadása főleg frontális formában, kis részben közös kommunikáción alapuló megbeszélés 

formájában történik. A vizsgára való felkészülés megkönnyítésére otthoni feladatok is kiadásra kerülnek, melyek 

értékelése és megbeszélése egyéni vagy kiscsoportos megbeszélések formájában történik. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb74): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok75: 

A tárgy írásbeli kollokviummal zárul, leginkább feleletválasztós teszt formájában. A teszt elsősorban nem a 

szószerinti anyag visszaadására, hanem a megértés felmérésére irányul 

Otthoni és beadandó munka (10 %) 

Írásbeli vizsgadolgozat (90 %) 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek:- 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kémia tárgya és fejlődése, kapcsolata más természettudományokkal. Az atom- és molekulafogalom 

kialakulása, az atomok felépítése, atommodellek. A kémiai kötés különböző formái, a molekulák és halmazok 

szerkezete. Gázok, folyadékok és szilárd testek jellemzése. A kémiai egyensúly és alkalmazási lehetőségei. A 

kémiai reakciók csoportosítása, sav-bázis és redoxi reakciók, az elektrokémiai alapjai. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Veszprémi Tamás: Általános kémia (Akadémiai Kiadó, 2015) 

J. McMurray, R.C.Fay :Chemistry (Pearson Education Inc. New Jersey, 2016) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismerje az atomok, molekulák, ionok szerkezetét, képes legyen értelmezni a fizikai és kémiai tulajdonságok 

alakulását szerkezeti megfontolások alapján. 

Szerezzen kellő ismeretet a különböző kötések kialakulásáról, értelmezze a közöttük mutatkozó különbségeket. 

Ismerje a fizikai és kémiai átalakulások főbb jellemzőit és azok jelentését. 

A sztöchiometria alapvető törvényeit ismerje a különböző reakciótípusokra. 

Ismerje a kémia alapvető kvalitatív és kvantitatív összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezekre alapozott 

alapvető kémiai módszereket. 

Ismerje a kémia tudományos eredményein alapuló, az atomok és molekulák szerkezetére, a kémiai kötés 

kialakulására vonatkozó legfontosabb igazolt elméleteket, modelleket. 

Anyanyelvén legyen tisztában a természeti folyamatokat megnevező fogalomrendszerrel és terminológiával 

b) képességei 

Képes legyen a megadott részecske/makroszkópikus anyag anyagszerkezetét és az abból levezethető 

tulajdonságokat meghatározni. 

Jellemezze egy fizikai és kémiai átalakulás minőségi, mennyiségi és energetikai viszonyait. 

Képes legyen a kémiai folyamatok csoportosítására. 

Ismerje fel az egyensúlyi reakciókat, és képes legyen azok mennyiségi viszonyait feltárni. 

Képes legyen a természeti és az ezekkel összefüggésben lévő antropogén kémiai folyamatok megértésére, az 

azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges kémiai 

szakirodalom használatára. 

Képes legyen a természeti és antropogén kémiai folyamatokkal kapcsolatos törvényszerűségek ismeretében 

gyakorlati problémák megoldására. 

                                                                                                                                                                                        
72Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
73pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
74pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
75pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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c) attitűdje 

Nyitott arra, hogy a kémiai jelenségeket felismerje és elemezze, megfigyelés alapján képes legyen azokat 

értelmezni.  

Megszerzett kémiai ismereteinek alkalmazásával törekszik a természet - ezen belül hangsúlyozottan a kémiai 

jelenségek - és az ember viszonyának megismerésére, törvényszerűségeinek leírására.  

d) autonómiája és felelőssége 

Szakmai útmutatások és az alapvető törvényszerűségek ismeretével képes legyen önálló munkával alkalmazni 

azokat más, korábban nem tárgyalt anyagokkal kapcsolatban. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékelje, azokat hasonló szakmai beosztásban dolgozó munkatársak 

eredményeivel vesse össze. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):Dr. Nagy Zoltán, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 
 

(1.) Tantárgy neve:Általános kémia I. (szeminárium) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0/100(kredit%) 

A tanóra76 típusa: ea. és óraszáma: 45az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők77: 

A szeminárium anyagának feldolgozása két részre tagolódik. Az 1-4. hét feladata a felzárkóztatás, vagyis az 

eltérő kémiai alapokkal érkező hallgatók tudásának egy szintre hozása. Az 5-12. hét anyaga is jelentősen  épít a 

középiskolai ismeretekre, de azt elmélyíti, illetve új ismeretekkel egészíti ki, hangsúlyt fektetve a laboratóriumi 

gyakorlatokkal való szoros kapcsolatra, és az ismeretek nélkülözhetetlenségére a kísérleti munka során.  

Az anyag feldolgozása: 

- a szeminárium vezetőjének előadása: a feladatok elvégzéséhez szükséges összefüggések és a kapcsolódó 

mintafeladatok megoldásának a bemutatása 

- hallgatói önálló munka a szemináriumon: számítási feladatok, egyenletrendezési feladatok önálló megoldása 

- hallgatói önálló munka otthon: a szemináriumon elsajátított ismeretek gyakorlása kiadott és ajánlott feladatokon 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb78): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok79: 

A szemeszter kezdetén a hallgatók ismerete felmérésre kerül írásbeli dolgozat formájában a szeminárium 1-4 

hetének anyagából. Aki ezt megfelelő szinten teljesíti (>70 %), mentesül az I. zárthelyi dolgozat írása alól és a 

szeminárium látogatása az 1-4 héten számára nem kötelező. Akinek a teljesítménye nem éri el a kívánt szintet 

(<70 %), annak a szeminárium látogatása az 1-4 héten is kötelező, és nem mentesül az I. zárthelyi megírása alól. 

Az 5-13. heti szemináriumon való részvétel és a II és III. zárthelyi dolgozat megírása mindenki számára kötelező.  

Az I. zárthelyi >70 %-os eredménye feltétele az aláírás megadásának. 

Szemináriumi és otthoni munka (10 %) 

II. és III. írásbeli dolgozatok (90 %) 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek:- 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az alapfogalmak (vegyjel, képlet, anyagmennyiség, relatív- és moláris tömeg) alkalmazása sztöchiometriai 

                                                         
 

76Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
77pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
78pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
79pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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számítási feladatokban. Koncentrációegységek (százalékos összetétel, molaritás, molalitás, tömegkoncentráció) 

megismerése és alkalmazása koncentrációszámítási feladatokban. Az egyenletrendezés alapelvei (láncszabály és 

oxidációs szám alapján), alkalmazásuk kémiai számítási feladatokban. A gáztörvények megismerése, 

alkalmazásuk kémiai számítási feladatokban. A pH fogalma, egyértékű erős savak és bázisok, sók, pufferek pH-

jának számítása. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Farkas E., Fábián I., Kiss T., Posta J., Tóth I., Várnagy K: Általános és analitikai kémiai példatár (oktatási 

segédanyag, Egyetemi Kiadó, Debrecen) 

Villányi Attila, Ötösöm lesz kémiából (Műszaki Kiadó, Budapest) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismerje a koncentráció-, sztöchiometriai és pH-számolással kapcsolatos fogalmakat, összefüggéseket, alapvető 

törvényszerűséget. 

Ismerje az egyenletrendezés szabályait.   

Ismerje a kémia alapvető kvalitatív és kvantitatív összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezekre alapozott 

alapvető kémiai módszereket. 

Rendelkezzen azokkal a kémiai alapismeretekkel, amelyek lehetővé teszik az alapvető kémiai reakciók leírását, 

az erre épülő gyakorlat elemeinek megismerését, az ismeretek rendszerezését. 

Anyanyelvén legyen tisztában a természeti folyamatokat megnevező fogalomrendszerrel és terminológiával 

b) képességei 

Képes koncentráció-, sztöchiometriai és pH-számolással kapcsolatos feladatok megoldására, egyenletek 

rendezésére. 

Képes a megszerzett elméleti ismereteit a kémia más területein, illetve a laboratóriumi munka során alkalmazni.  

Képes kémiai számítási ismereteinek kibővítésére/továbbfejlesztésére. 

Képes a természeti és antropogén kémiai folyamatokkal kapcsolatos törvényszerűségek ismeretében gyakorlati 

problémák megoldására. 

c) attitűdje 

Nyitott arra, hogy az általános a kémiai számítások és egyenletrendezés területén új ismereteket szerezzen és 

felismerje az ismeretek hibás alkalmazását.  

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

d) autonómiája és felelőssége 

Szakmai irányítás mellett a megjelölt számítási és egyenletrendezési feladatokat önállóan képes megoldani, a 

kapott eredményt értelmezni, valamint reálisan értékelni. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli, azokat hasonló szakmai beosztásban dolgozó munkatársak 

eredményeivel összeveti. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):Dr. Várnagy Katalin, egyetemi tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 
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(2.) Tantárgy neve:Általános kémia II. (laboratóriumi gyakorlat) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0/100(kredit%) 

A tanóra80 típusa: ea. és óraszáma: 45az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők81: 

A laboratóriumi gyakorlatok végzése tömbösítve történik: 11 alkalommal heti 4 órás laboratóriumi gyakorlat 

formájában. 

- a laboratóriumi alapműveletek gyakorlatvezetők általi bemutatása 

- laboratóriumi feladatok egyénileg történő önálló elvégzése 

- laboratóriumi feladatok kiscsoportban való elvégzése 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb82): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok83: 

Az órák látogatása kötelező. A laboratóriumi gyakorlatok során minden héten rövid írásbeli számonkérésre, és az 

utolsó alkalommal egy nagyobb lélegzetű és átfogó írásbeli számonkérésre kerül sor.  

Laboratóriumi munka (20 %) 

Írásbeli dolgozatok (80 %) 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek: Általános kémia I. (előadás és szeminárium) 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A laboratóriumi munkarend és a legfontosabb laboratóriumi eszközök megismerése. Alapvető mérések: tömeg-, 

térfogat- és sűrűségmérés elsajátítása. Alapvető laboratóriumi módszerek: oldás, hígítás, dekantálás, szűrés, 

gázpalackok használatának elsajátítása. Sav-bázis titrálások végzése, egyszerű preparátumok előállítása, alap 

laboratóriumi mérések elvégzése. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Gyakorlati feladatok leírása (oktatási segédanyag) 

Király Róbert, Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatba (oktatási segédanyag) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismerje a kémiai laboratóriumi munkavégzés alapvető szabályait, a biztonságos laboratóriumi munka feltételeit. 

Ismerje az alapvető laboratóriumi műveleteket, azok alkalmazásának lehetőségeit a különböző mérési feladatok 

során.  

Ismerje a laboratóriumi feladatokhoz kapcsolódó alapvető kémiai összefüggéseket, számításokat. 

Ismerje és alkalmazza a kémiai laboratóriumokban használt anyagokat, eszközöket és módszereket, valamint a 

vonatkozó biztonságtechnikai ismereteket. 

Anyanyelvén legyen tisztában van a természeti folyamatokat megnevező fogalomrendszerrel és terminológiával 

b) képességei 

Képes az alapvető laboratóriumi feladatok biztonságos és szakszerű elvégzésére. 

Képes átlátni és értelmezni a megadott gyakorlati leírásokból a laboratóriumi feladatot. 

Képes egy kiadott recept alapján egyszerű vegyületek előállítására. 

                                                         
 

80Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
81pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
82pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
83pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Képes a laboratóriumi gyakorlatok tapasztalatainak, a kísérleti során nyert adatoknak a megfelelő módon való 

rögzítésére és értékelésére. 

Képes a megszerzett elméleti ismereteit a laboratóriumi munka során alkalmazni. 

Képes az általános kémiai és laboratóriumi ismereteinek kibővítésére/továbbfejlesztésére. 

A kémia szakterületen szerzett tudása alapján képes a szakjával adekvát egyszerűbb kémiai jelenségek 

laboratóriumi körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására. 

Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására. 

c) attitűdje 

Nyitott arra, hogy az általános kémiai laboratóriumi munka területén új ismereteket szerezzen, de elutasítsa a 

megalapozatlan, esetleg megtévesztő állításokat.  

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt a szakmai és nem szakmai 

közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

d) autonómiája és felelőssége 

Szakmai irányítás mellett megjelölt laboratóriumi feladatokat önállóan képes elvégezni, a kapott eredményt 

értelmezni, valamint reálisan értékelni. 

Laboratóriumi munkája során képes önállóan végiggondolni alapvető szakmai kérdéseket, képes erről 

felettesének érdemi összeállításokat készíteni, amelyek döntések alapjául szolgálhatnak. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli, azokat hasonló szakmai beosztásban dolgozó munkatársak 

eredményeivel összeveti. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):Dr. Várnagy Katalin, egyetemi tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

 

Az ismeretkör: természettudományos és matematikai ismeretkör, Szerves Kémia I 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 8 

Tantárgyai: 1) Szerves kémia I. 2) Szerves kémia II.   
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(1.) Tantárgy neve:Szerves kémia I. (TTKBE0301) Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12:67/33(kredit%) 

A tanóra84 típusa: ea. / szem. és óraszáma: 30+15az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők85(ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb86): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok87(ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):Általános kémia I.(TTKBE0101) 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

- Szerves kémiai alapismeretek összefoglalása.  

- Kémiai kötés és kötés elméletek ismertetése, összehasonlítása.  

- Sav-bázis elméletek áttekintése. 

- Izomériák és sztereokémiai alapfogalmak. Szerkezet meghatározás alapjai.  

- Kémiai reakciók osztályozása.  

- Funkcióscsoportok és a szerves kémiai nevezéktan alapjai.  

-  Alkánok, alkének, alkinek, mono- és policiklusos, homo- és heteroaromás szénhidrogének 

kötésrendszerének, nevezéktanának, előállításának és reakcióinak tárgyalása. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Az előadásokhoz, szemináriumokhoz készített, valamint az e-learning rendszerbe feltöltött ábra 

anyag, fogalom és feladatgyűjtemény.  

Ajánlott szakirodalom: 

1. Antus Sándor-Mátyus Péter: Szerves kémia, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 2005. 

2. Kajtár Márton – Változatok négy elemre, Elte Eötvös Kiadó, 2009. 

3. John McMurryOrganicChemistry, 8th edition, Brooks/Cole, 2011. 

4. JaniceGorzynski Smith – OrganicChemistry, 5thedition, McGrow Hill, 2016.  

5. Herbert Meislich, EstelleMeislich, Jacob Sharefkin - 3000 SolvedProblem in 

OrganicChemistry (1994) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:  

Ismeri a szerves vegyületek szerkezetének leírásához és reaktivitási viszonyainak értelmezéséhez 

szükséges elméleteket és fogalmakat, jelenségeket (kémiai kötés, hibridizáció, rezonancia 

elmélet, izoméria). Ismeri a szerves vegyületek szerkezetvizsgálatában alkalmazott alapvető 

módszereket. Tudja a telített, telítetlen és aromás szénhidrogének szerkezetét, fizikai és kémiai 

tulajdonságait, és alkalmazni tudja ezeket az ismereteket komplexebb problémák 

megoldásában.Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető 

törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket. 

                                                         
 

84Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
85pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
86 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
87 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Képesség: 

- Képes rendszer szinten átlátni, értelmezni, alapvető feladatok kapcsán alkalmazni a szerves 

vegyületekre vonatkozó ismereteket. 

- Képes a szénhidrogének szerkezetéről, előállításáról szerzett tudásanyag alapján a gyakorlati 

alkalmazásukról folytatott szakmai kommunikációban érdemben résztvenni.Képes 

együttműködni és megfelelően kommunikálni más szakterület szakembereivel (más irányultságú 

mérnök, jogász, informatikus, menedzser stb.) 

- Képes az ismereteinek az összekapcsolására, kibővítésére, fejlesztésére. 

Attitűd: 

Nyitott arra, hogy a témakörben új, tudományosan bizonyított ismereteket szerezzen, de 

elutasítsa a megalapozatlan, esetleg megtévesztő állításokat.Törekszik arra, hogy önképzése és 

továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. 

Autonómia és felelősség: 

Szakmai irányítás mellett megjelölt részfeladatokat önállóan képes a kurzusban szereplő 

témakörök kapcsán elvégezni, a kapott eredményt értelmezni, valamint reálisan értékelni. 

Döntéseiért és beosztottjaiért felelősséget vállal, felelősséggel irányít és önirányít. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Juhász László egyetemi docens, Ph.D. dr. habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

- 
 

(2.) Tantárgy neve:Szerves kémia II. (TTKBE0302) Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12:67/33(kredit%) 

A tanóra88 típusa:ea. / szem. ésóraszáma: 30+15az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők89(ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb90): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok91(ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):Szervetlen kémia I. (TTKBE0201) Fizikai kémia I. 

(TTKBE0401) Szerves kémia I. (TTKBE0301) 
 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

 A fontosabb funkcióscsoportokat tartalmazó vegyületek szisztematikus tárgyalása; kötésrend-

szerük, reakcióik és előállításuk áttekintése, gyakorlati jelentőségük.  

 Halogénezett szénhidrogének. 

 Fémorganikus vegyületek. 

 Alkoholok, fenolok, éterek és kéntartalmú analógjaik.  

 Aminok, nitrovegyületek, diazóniumsók.  

                                                         
 

88Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
89pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
90 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
91 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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 Aldehidek és ketonok.  

 Karbonsavak és karbonsavszármazékok. 

 Szénsavszármazékok. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Az előadásokhoz, szemináriumokhoz készített, valamint az e-learning rendszerbe feltöltött ábra 

anyag, fogalom és feladatgyűjtemény.  

Ajánlott szakirodalom: 

1. Antus Sándor-Mátyus Péter: Szerves kémia, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 2005. 

2. Kajtár Márton – Változatok négy elemre, Elte Eötvös Kiadó, 2009. 

3. John McMurryOrganicChemistry, 8th edition, Brooks/Cole, 2011. 

4. JaniceGorzynski Smith – OrganicChemistry, 5thedition, McGrow Hill, 2016.  

5. Herbert Meislich, EstelleMeislich, Jacob Sharefkin - 3000 

SolvedProbleminOrganicChemistry (1994) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:  

Ismeri a fontosabb heteroatomokat tartalmazó vegyületek (halogénezett szénhidrogének; fémorga-

nikus vegyületek; alkoholok, fenolok, éterek és kéntartalmú analógjaik; aminok, nitrovegyületek, 

diazóniumsók; aldehidek és ketonok; karbonsavak és karbonsavszármazékok; szénsavszármazé-

kok) szerkezetét, fizikai és kémiai tulajdonságait. Alkalmazni tudja ezeket azinformációkat komp-

lexebb szerves kémiai problémák megoldásában. Ismeri ezen származékok gyakorlati jelentőségét, 

felhasználásának módjait. Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető tör-

vényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket. 

Képesség: 

- Képes rendszer szinten átlátni, értelmezni, alapvető feladatok kapcsán alkalmazni a megtanult 

ismereteket. 

- Képes a heteroatomokat tartalmazó szerves vegyületek előállításáról, reaktivitásáról, gyakorlati 

alkalmazásukról folytatott szakmai kommunikációban érdemben részt venni. 

- Képes az ismereteinek az összekapcsolására, kibővítésére, fejlesztésére. 

- Képes együttműködni és megfelelően kommunikálni más szakterület szakembereivel (más 

irányultságú mérnök, jogász, informatikus, menedzser stb.) 

Attitűd: 

Nyitott arra, hogy a témakörben új, tudományosan bizonyított ismereteket szerezzen, de 

elutasítsa a megalapozatlan, esetleg megtévesztő állításokat. 

Törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és 

szakmai céljaival megegyező legyen. 

Autonómia és felelősség: 

Szakmai irányítás mellett megjelölt részfeladatokat önállóan képes a kurzusban szereplő témakö-

rök kapcsán elvégezni, a kapott eredményt értelmezni, valamint reálisan értékelni. 

Igényli és támogatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését. 
 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Juhász László egyetemi docens, Ph.D. dr. habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

- 
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Az ismeretkör: Természettudományos és matematikai, Biokémiai  

Kredittartománya (max. 12 kr.):5 

Tantárgyai: 1) Biokémia I 2) Biokémia II.   
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(1.) Tantárgy neve:Biokémia I. Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 67/33 (kredit%) 

A tanóra92 típusa: ea. és szeminárium  óraszáma: 30 és 15 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők93: - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb94): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok95: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek:Általános kémia I. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Fehérjék szerkezete és funkciója. Oxigén tároló és oxigén transzport molekulák: mioglobin és hemoglobin. Az 

enzimek, mint biokatalizátorok: az enzimműködés általános jellemzői. Enzimgátlás. Biológiai membránok. 

Glikobiológia. Glikolízis. Citrátciklus. Oxidatív foszforiláció. Pentózfoszfát útvonal és glükoneogenezis. 

Glikogén metabolizmus. Zsírsavmetabolizmus. Aminosavak lebontása és az urea ciklus. A metabolizmus 

integrációja. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Ádám V.: Orvosi biokémia 

Elődi P.: Biokémia 

L. Stryer: Biochemistry 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismeri a biokémiában használt fontosabb fogalmakat. 

Ismeri a biokémiában kulcsszerepet játszó vegyületek szerkezetét. 

Ismeri az alapvető anyagcsere útvonalakat és azok szabályozását. 

b) képességei 

Értse a metabolizmus integrációját: tudja, hogy milyen útvonalak aktiválódnak, illetve inaktiválódnak és mi 

módon éhezés és/vagy fizikai aktivitás során, valamint jóllakottság és pihenés alatt. 

Legyen képes véleményt formálni az egészséges táplálkozásról. 

Értse a sajtóban megjelenő biokémiai kutatással kapcsolatos hírek lényegét. 

c) attitűdje 

Legyen nyitott az önképzésre. 

Legyen érdeklődő. 

Törekedjen az összefüggések megértésére, feltárására. 

Legyen motivált. 

d) autonómiája és felelőssége 

Együttműködés, felelősség és nyitottság jellemzi. 

A kooperatív ismeretszerzési folyamatokban és kutatásban felelősséget érez mások munkája iránt. 

Önállóan és csoportosan végzi az alapvető biokémiai problémák végiggondolását. 

A közös munka eredményének elérésében történő felelősségteljes és aktív részvételt saját kötelességének érzi.  

 
 

                                                         
 

92Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
93pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
94 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
95 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kerékgyártó János, tudományos főmunkatárs, CSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

(2.) Tantárgy neve:………………………Biokémia II……….… Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100-0(kredit%) 

A tanóra96 típusa: előadás ésóraszáma: heti 1 óraaz adott félévben, 

nyelve: magyar 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők97(ha vannak)- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb98): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok99(ha vannak):- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Biokémia I. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Nukleotid anyagcsere: pirimidin és purin nukleotidok bioszintézisének de novo útvonala és szabályozó pontjai. A 

nukleotidok bioszintézisének mentő útvonala.A dezoxiribonukleotidok keletkezése, ribonukleotid reduktáz szere-

pe. A dezoxi-timidilát keletkezése. A pirimidin és purin nukleotidok lebontása. Fehérjeszerkezet: a fehérjéket 

felépítő aminosavak, a peptid kötés jellemzője. A fehérjeszerkezet szintjei és elemei. Fehérjék szerkezeti osztályo-

zása. Fibrilláris fehérjék. Polipeptidlánc feltekeredése. Enzimek az élővilág katalizátorai: enzimreakciók termodi-

namikai háttere. Enzimreakciók jellemzői. Enzimreakciók általános mechanizmusa- Michaelis-Menten kinetika. 

Enzimaktivitást befolyásoló tényezők. Enzimműködés reverzibilis és irreverzivilis gátlása. Enzimaktivitás szabá-

lyozásának módjai: allosztéria, kompartmentalizáció, reverzibilis kovalens módosítás és zimogén aktiválás. 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Sarkadi Lívia: Biokémia mérnök szemmel (Typotex kiadó; Második kiadás, 2007,ISBN: 978-963-2795-

77-5) 

Bálint Miklós: Molekuláris Biológia III. (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002, ISBN: 9631925145.) 

Ádám Veronika: Orvosi Biokémia (Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft.4. átdolgozott 

kiadás,2016,  ISBN: 9789633314005) 

Berg-Tymoczky-Stryer: Biochemistry (seventh edition, 2010, ISBN-13: 978-1429273961)Lehninger 

Principles of Biochemistry (Ed. David Nelson and Michael M. Cox, fifth edition, ISBN-13: 978-

0716771081) 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

 

a) tudása 

-Ismeri a nukleotidok szerepét a biokémiában, tudja a nukleotid anyagcsere jellegzetességeit, koenzim 

igényét, prekurzorait.  

    - Ismerje a fehérje molekulaszerkezetét kialakító erőket, a fehérjeszerkezet szintjeit és osztályozásukat 

                                                         
 

96Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
97pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
98 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
99 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

https://www.lira.hu/hu/kiado/semmelweis-kiado-es-multimedia-studio-kft
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-Tudja az enzimek működés termodinamikai hátterét, kinetikai  jellemzőit. Ismerje a szubsztrát fajlagosság 

szerkezeti  magyarázatát.    

     -Ismeri az enzimműködés szabályozásának különböző módját, amelyhez példát is tud rendelni az 

anyagcsere különböző folyamataiból…….. 

b) képességei 

-Érti a nukleotidok funkcióját, bioszintézisének/lebontásának sajátosságait valamint kapcsolatát más 

anyagcsere utakkal. 

-Érti a fehérjeszerkezet és a biológiai funkció közötti kapcsolatot. Érti az enzimkatalízis törvényszerűségeit 

és jelentőségét az anyagcsere szabályozásában.  

-Ismeri az enzim inhibítorok alkalmazását a medicinában, mezőgazdaságban és biotechnológiában 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):Barna Teréz, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat):- 

 

 

Az ismeretkör: Természettudományos és matematikai,  Biológiai  

Kredittartománya (max. 12 kr.):4 

Tantárgyai: 1) Sejttani alapismeretek 2) Környezettani alapismeretek  

 

(1.) Tantárgy neve: Sejttani alapismeretek  

                                      ( Introduction to Cell Biology) 
Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező   

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: ? (kredit%) 

A tanóra100 típusa: előadás és óraszáma: 28 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve:angol 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők101 (ha vannak): 

interaktív előadás 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb102): Kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok103 (ha vannak): -  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): I. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A biomérnök képzéshez szükséges sejttani alapismeretek elsajátítása. A sejt fogalma, felépítése és 

működése. A sejt biokémiája. Sejttípusok. A sejt struktúrája. Molekuláris genetikai alapfogalmak. 

Sejtosztódás. A baktérium és gomba sejtek jellemző tulajdonságai.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

                                                         
 

100 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
101 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
102 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
103 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

47  

Gál Béla (2015): Biológia 10-11-12.   Mozaik Kiadó, Szeged,  

DEOEC Humángenetikai Intézete (2005): Biológia. Jegyzet az I. éves gyógyszerészhallgatók számára. DE 

OEC Elnökségi Hivatal, Debrecen 

 C. A. Ville, C. E. Martin, L, R. Berg, P. W. Davis (2008): Biology. Saunders College Publishing, 

Philadelphia 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:  

-Ismerje a sejt fogalmát, a pro- és eukarióta sejtek közötti  strukturális és funkcionális különbségeket.  

-Ismerje az eukarióta sejt keletkezésének endoszimbionta elméletét. 

-Tudja, hogy mi a különbség növényi, állati és gombasejt között. 

-Ismerje a sejt biokémiai jellemzőit.  

-Tudja mi a különbség az aerob és anaerob sejtfunkciók között.  

-Legyen tisztában a molekuláris biológia alapfogalmaival.  

-Ismerje a prokarióta sejt strukturáját, kémiai jellemzőit és funkcióit. 

-Ismerje a gombák sejttani jellemzőit. 

Képesség: 

-Értse a sejt kialakulásának evolúciós folyamatait.  

-Legyen képes szintetizálni a metabolikus folyamatokat. 

-Értse, milyen összefüggés van az aerob és anaerob disszimilációs folyamatok között. 

-Értse a sejtben lejátszódó metabolikus folyamatok energetikai jellemzőit. 

-Legyen képes a sejtben lejátszódó metabolikus problémákat értelmezni.  

-Értse a molekuláris biológiai alapfogalmakat és azok összefüggéseit.  

Attitűd: 

-Törekedjen a sejttani alapfogalmak minél tökéletesebb elsajátítására. 

-Legyen elkötelezett a sejttani alapismeretek legújabb tudományos ismereteinek megismerésében.  

-Legyen tájékozott a sejttani alapismeretek biomérnöki területen történő felhasználását illetően. 

Autonómia és felelősség: 

-Érezzen felelősséget a sejttani alapismeretek elsajátítása, mint leendő szakmája megalapozása iránt. 

-Legyen képes önálló ismeretszerzésre az adott ismeretkörben. 

-Tudjon önállóan a sejttannal kapcsolatos tudományos folyóíratokat olvasni, publikációs eredményeket 

értelmezni.  

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Revákné Dr. Markóczi Ibolya, egyetemi docens, 

PhD, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): -  

 

(2.) Tantárgy neve: Környezettani alapismeretek Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100! Elmélet 

(kredit%) 

A tanóra104 típusa: ea.. és óraszáma: 1 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: – 

                                                         
 

104 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
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Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők105 (ha vannak): 

A számonkérés módja: kollokvium.  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok106 (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): Első félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): – 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a környezettel kapcsolatos szemléletmódot, sajátítsák el a főbb 

környezeti rendszerek működésének törvényszerűségeit, valamint legyen ismeretanyaguk a legfőbb globális és 

lokális környezeti problémákról. A kurzus tartalma, témakörei: A környezettani szemléletmód, a populációk. 

Globális környezeti rendszerek és problémák. Kontinentális, globális, lokális és regionális környezetközpontú 

gondolkodás. Élő és élettelen környezeti tényezők. A környezeti rendszerek állapota, védelme. Fenntarthatóság, 

energiahatékonyság, az anyagok újrahasznosítása, ökológiai lábnyom. A globális éghajlatváltozás és hatása a 

bioszférára. Környezeti problémák, környezetterhelés, biológiai indikáció és biodiverzitás. A Föld, mint élettér, a 

levegő, a víz és a talaj. A természet és a társadalom. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

 

Mészáros Ernő 2001: A környezettudomány alapjai – Akadémiai Kiadó, Budapest, 210 pp 

Kerényi Attila 2003: Környezettan – Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest, 470 pp 

Kiss Ferenc 2011: Környezettani alapismeretek – TÁMOP 4.1.2-08/1A, Multimédiás tananyag, Nyíregyházi 

Főiskola, 164 pp 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:  

Ismerje a környezettel kapcsolatos szemléletmódot. 

Sajátítsa el a főbb környezeti rendszerek működésének törvényszerűségeit. 

Ismerje a legfőbb globális és lokális környezeti problémákat. 

Képesség: 

Értse meg a környezet védelmének szükségességét. 

Legyen képes áttekinteni a főbb környezeti problémákat. 

Legyen alkalmas környezettani problémák felvetődése esetén megalapozott állásfoglalásra. 

Attitűd: 

Legyen nyitott a kurzus tudásanyagának fogadására. 

Legyen érdeklődő az előadások során. 

Legyen motivált az ismeretanyag elsajátítása során. 

 

Autonómia és felelősség: 

Jellemezze aktivitás és nyitottság. 

Forduljon felelősséggel a kurzuson felvetett problémák felé. 

Legyen alkalmas önálló véleményalkotásra a témakörben. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Nagy Sándor Alex, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

Az ismeretkör: természettudományos és matematikai ismeretkör, Biológiai rendszerek 

működése I  

Kredittartománya (max. 12 kr.): 9 

                                                         
105 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
106 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tantárgyai: 1) Általános mikrobiológia és mikológia 2) Bioinformatika 

 

 

 

(1.) Tantárgy neve:Általános mikrobiológia és mikológiaelőadás Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 100-0(kredit%) 

A tanóra107 típusa: előadásés óraszáma: 60az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandótovábbi (sajátos) módok, jellemzők108(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb109): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok110(ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A mikrobiológia alapjai. A Bacteriadomén általános jellemzése. Az Archaea és Eucaryadomének általános 

jellemzése. Mikrobiális taxonómia. Az archaeák törzsei. A mikoorganizmusok szimbiózisai; patogén 

baktériumok, virulencia faktorok, a baktériumfertőzések gyógykezelése. Az eubaktériumok törzsei. A 

Deinococcus-Thermus, Chroroflexi, Chlorobi, Cyanobacteria, Chlamydiae, Spirochetes, Bacteroidetes és 

Proteobacteriaphylumok. A Firmicutes és Actinobacteria törzsek. A vírusok általános jellemzése; a 

baktériumok, állatok és növények legfontosabb vírusai. A prionok. A bakteriumokplazmidjai. Az orvosi 

protozoológia alapjai. A gombák általános jellemzése. A valódi gombák és a gombaszerű élőlények 

taxonómiája. Életmenet-típusok gombákban. A Fungiregnumba tartozó törzsek. A nagy gyakorlati 

jelentőséggel bíró rajzóspórás, járomspórás, aszkuszos és bazídiumos gombák. A gombák által termelt 

szekunder metabolitok jelentősége. Szimbionta gomba-növény kapcsolatok; a növények gombaparazitái. A 

spórák diszperziója és dormanciája. A gombafertőzések típusai és gyógykezelése. 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező és ajánlott irodalom: 
 

Prescott, L.M., Harley, J.P. és Klein, D.A.:Microbiology, 6th Edition, McGraw-Hill 

Science/Engineering/Math, 2004 

Jakucs Erzsébet, Vajna László: Mikológia, Agroinform Kiadó, Budapest, 2003 

Jakucs Erzsébet: A mikológia alapjai, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1999 

Kevei Ferenc, Kucsera Judit: Mikrobiológia I, JATEPress, Szeged, 1998 

Kevei F, Kucsera J, Manczinger L, Vágvölgyi Cs.: Mikrobiológia II, JATEPress, Szeged, 1999 

Kevei F, Kucsera J, Varga J, Vágvölgyi Cs.: Fejezetek a Mikológiából, JATEPress, Szeged, 1999 

Jim W. Deacon: Modern Mycology, 3rdEdition, Blackwell Science, Oxford, 1997 

BryceKendrick: The FifthKingdom, 3rdEdition, Focus Publishing, Newburyport, 2000 

Cavalier-Smith, T.:Megaphylogeny, cell body plans, adaptivezones: causes and timing of 

                                                         
 

107Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
108pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
109pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
110pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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eukaryotebasalradiations. J. Eukaryot. Microbiol. 56, 26-33, 2009 

Adl, S.M. és munkatársai: The revisedclassification of eukaryotes. J. Eukaryot. Microbiol. 59, 429-514, 2012 

 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:  

megismeri a mikrobiológia kialakulásának és fejlődésének a történetét, mikrobiális élettani alapismerteket 

sajátít el, továbbá megtanulja a mikrobiális taxonómia alapfogalmait. Az általános mikrobiológia és 

bakteriológia területén a következő témakörökben tesz szert a későbbi tanulmányok szempontjából is fontos 

mikrobiológiai és mikológiai alapismeretekre: A mikrobiológia történeti áttekintése, alapfogalmai, a 

mikroorganizmusok általános jellemzése és evolúciója. A Bacteria, Archaea és Eukaryadomének mikrobái - 

általános és összehasonlító sejttani és mikrobiális élettani ismeretek. A részletes bakteriológia keretében a 

hallgató által megismert legfontosabb taxonok: az Archaea és Bacteria (Deinococcus - Thermus, Chloroflexi, 

Chlorobi, Cyanobacteria, Chlamydiae, Spirochaetes, Proteobacteria, Firmicutes és Actinobacteria törzsek) 

doménbeli legfontosabb csoportok, beleértve a legjellegzetesebb nemzetségeket és fajokat. A virológiai 

előadásokon a hallgató megismeri a legfontosabb humán és növényi vírusokat, valamint a bakteriofágokat. 

Emellett megismeri a humán patogén prionokat és protozoonokat is. A mikológia területén a valódi 

gombákról (Fungi ország) és a gombaszerű élőlényekről (az Excavata, Amoebozoa, Rhizaria és 

Chromalveolata fő taxonómiai csoportokba sorolt fajok) szerez fontos alapismereteket. Megtanulja a 

gombák legfontosabb testszerveződési típusait, szaporodási típusait, az ivaros és ivartalan szaporodás fő 

jellegzetességeit, továbbá értelmezni tudja a gomba spórák dormanciáját és diszperziójának a módjait. 

Megismeri a legfontosabb gomba-növény szimbiózisokat, valamint a legfontosabb növényi, rovar és humán 

gombabetegségeket és ezek patogenezisét. Alapvető ismereteket szerez a humán patogén gombák által 

okozott betegségekről és ezek gyógykezeléséről. 

Képesség: 

 

Legyen tisztában a mikrobiológia tárgykörével, kialakulásának és fejlődésének a történetével, a mikrobiális 

taxonómia alapvető fogalmaival és eszközeivel, a baktériumok, vírusok és gombák felépítésével, 

szaporodásának a lehetséges módjaival, a mikroorganizmusok evolúciójával. 

Tudja elhelyezni a mikroorganizmusokat a fő taxonómiai csoportokban. 

Legyen képes értelmezni a mikroorganizmusok szerepét a lebontási és bioszintetikus folyamatokban, az 

elemek körforgásában, a fertőzések kialakulásában, patogenezisében. Ismerje az immunrendszerünk sejtjeit, 

ezek alapvető működését a patogén mikroorganizmusok felismerésében és eliminálásában. Legyen tisztában 

az emberi mikrobiom összetételével és kiemelkedő fontosságával az egészségünk megőrzésében. 

Értse a legfontosabb antimikrobiális hatású gyógyszerek hatásmechanizmusát, és ezeket az ismereteket tudja 

felhasználni a saját és a környezetében élők egészsége helyreállításában. 

Ismerje a mikrobiális biotechnológiai folyamatokban felhasznált mikroorganizmusokat, és értékelje ezek 

kiemelkedő gazdasági jelentőségét.  

Legyen képes a megszerzett mikrobiológiai tudást hatékonyan felhasználni a kurzusra épülő alapképzési és 

mesterképzési elméleti és gyakorlati tárgyak ismereteinek az elsajátításakor. 

Végzés után tudja alkalmazni a tárgy keretében elsajátított ismereteket akár a mesterképzés szintjén 

folytatott későbbi tanulmányokban akár munkavállalóként, mikrobiológiai ismereteket is megkövetelő 

munkakörökben. 

Attitűd: 

 

A hallgató, alapos mikrobiológiai tudás birtokában, akár a későbbi tanulmányaik keretében akár a munkába 

állást követően, megfelelően értelmezni illetve értékelni tudja a mikoorganizmusokkal kapcsolatos 

információkat. A mikrobiológiai ismereteit igyekszik innovatív módon felhasználni a munkájában és 

folyamatosan gyarapítja ezeket. Odafigyel a saját és környezete mikroflórájára, így ismeretei hozzásegítik 

ahhoz, hogy eredményesen megőrizze a saját és környezete egészségét, valamint ahhoz is, hogy a 

mindennapokban környezettudatos magatartást tanúsítson.  

Autonómia és felelősség: 

 

A kurzus hozzásegíti a hallgatót ahhoz, hogy szakmai és nem szakmai körökben a mikrobiológiával, illetve a 

mikroorganizmusok biotechnológiai felhasználásával kapcsolatos kérdésekben megalapozottan és felelősséggel 

formáljon véleményt. A fertőzések kialakulásával kapcsolatos ismeretek révén pedig fokozottan felelősséget érez 

a saját és környezete egészsége megóvása, illetve helyreállítása tekintetében. Ugyancsak felelősséggel és 
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megfelelő önállósággal védi a szervezetünkben, illetve a környezetünkben élő hasznos mikrobák közösségeit. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Pócsi István, egyetemi tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

(1.) Tantárgy neve:Általános mikrobiológia és mikológia szeminárium Kreditértéke:2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: előadás(kredit%) 

A tanóra111 típusa: szem. és óraszáma: 30az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandótovábbi (sajátos) módok, jellemzők112(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb113): gyj 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok114(ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):Általános mikrobiológia és mikológia előadás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Mikrobiális transzportrendszerek, a prokarióták glükóz lebontó folyamatai, fermentációk, aerob és anaerob 

légzés, aerob és anaerob fotoszintézis, a kemolitotróf baktériumok biokémiája, az élőcsíra szám 

meghatározása, a specifikus növekedési ráta, a specifikus szubsztrát hasznosítási ráta és a biomassza 

kihozatal meghatározása.  

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Tanszéki oktatási segédlet. 

Ajánlott szakirodalom: 

Prescott, L.M., Harley, J.P. és Klein, D.A.:Microbiology, 6th Edition, McGraw-Hill 

Science/Engineering/Math, 2004 

JakucsErzsébet, Vajna László: Mikológia, Agroinform Kiadó, Budapest, 2003 

Jakucs Erzsébet: A mikológia alapjai, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1999 

Kevei Ferenc, Kucsera Judit: Mikrobiológia I, JATEPress, Szeged, 1998 

Kevei F, Kucsera J, Manczinger L, Vágvölgyi Cs.: Mikrobiológia II, JATEPress, Szeged, 1999 

Kevei F, Kucsera J, Varga J, Vágvölgyi Cs.: Fejezetek a Mikológiából, JATEPress, Szeged, 1999 

Jim W. Deacon: Modern Mycology, 3rdEdition, Blackwell Science, Oxford, 1997 

BryceKendrick: The FifthKingdom, 3rdEdition, Focus Publishing, Newburyport, 2000 

Cavalier-Smith, T.:Megaphylogeny, cell body plans, adaptivezones: causes and timing of 

eukaryotebasalradiations. J. Eukaryot. Microbiol. 56, 26-33, 2009 

Adl, S.M. és munkatársai: The revisedclassification of eukaryotes. J. Eukaryot. Microbiol. 59, 429-514, 2012 

                                                         
 

111Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
112pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
113pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
114pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:  

megismeri amikroorganizmusok anyagcseréjének legfontosabb jellegzetességeit, a mikrobiálistranszporterek 

jelentőségét, a prokarióták változatos glükóz lebontó és fermentációs folyamatait, a prokarióták légzésének 

és fotoszintézisének biokémiai hátterét, a kemolitotróf anyagcsere biokémiáját, megismerkedik továbbá, az 

élőcsíra szám, a specifikus növekedési és szubsztrát hasznosítási ráták, valamint a biomassza kihozatal 

fogalmával, meghatározásukkal és a velük kapcsolatos számítási problémák megoldásával.  

Képesség: 

Legyen tisztában a mikrobiális anyagcsere legfontosabb jellegzetességeivel és gyakorlati jelentőségével.  

Legyen képes egyszerű számítási feladatok/problémák önálló megoldására a mikrobiológia tárgykörén belül.  

Értse a mikroorganizmusok anyagcserjének ökológiai jelentőségét. 

Ismerje a mikrobiális biotechnológiai eljárások alapjául szolgáló biokémiai anyagcsere utakat.  

Legyen képes a megszerzett mikrobiológiai tudást hatékonyan felhasználni a kurzusra épülő alapképzési és 

mesterképzési elméleti és gyakorlati tárgyak ismereteinek az elsajátításakor. 

Végzés után tudja alkalmazni a tárgy keretében elsajátított ismereteket akár a mesterképzés szintjén 

folytatott későbbi tanulmányokban akár munkavállalóként, mikrobiológiai ismereteket is megkövetelő 

munkakörökben. 

Attitűd: 

A hallgató, alapos mikrobiológiai tudás birtokában, akár a későbbi tanulmányaik keretében akár a munkába 

állást követően, megfelelően értelmezni illetve értékelni tudja a mikoorganizmusokkal kapcsolatos 

információkat. A mikrobiológiai ismereteit igyekszik innovatív módon felhasználni a munkájában és 

folyamatosan gyarapítja ezeket.  

 

Autonómia és felelősség: 

A kurzus hozzásegíti a hallgatót ahhoz, hogy szakmai és nem szakmai körökben a mikrobiológiával, illetve a 

mikroorganizmusok biotechnológiai felhasználásával kapcsolatos kérdésekben megalapozottan és felelősséggel 

formáljon véleményt. A fertőzések kialakulásával kapcsolatos ismeretek révén pedig fokozottan felelősséget érez 

a saját és környezete egészsége megóvása, illetve helyreállítása tekintetében. Ugyancsak felelősséggel és 

megfelelő önállósággal védi a szervezetünkben, illetve a környezetünkben élő hasznos mikrobák közösségeit. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Emri Tamás 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

(2.) Tantárgy neve: Bioinformatika Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 40-60(kredit%) 

A tanóra115 típusa: ea.,és szem. óraszáma: 15 és 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandótovábbi (sajátos) módok, jellemzők116(ha 

vannak):……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb117): koll 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok118(ha vannak): …………………….. 

                                                         
 

115Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
116pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
117pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
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A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): V. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Genetika 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus célja, hogy a hallgatók 

megismerkedjenek a bioinformatika alapjaival, a szakirodalomkeresés internetes módszereivel, a szekvenciadatbá-

zisokkal, megismerjék és megértsék a DNS- és fehérje-szekvenciák páronként és többszörös illesztésének algorit-

musait, a szekvenciakeresések módszereit adatbázisokban, a szekvenciák elemzésére épülő filogenetikai analízisek 

főbb algoritmusait 

A kurzus tartalma, témakörei 

A bioinformatika jelentősége, alkalmazási területei és fejlődésének fő irányvonalai. Szakirodalmi 

adatbázisok és online szakirodalom-keresés. Szekvenciadatbázisok. A páronkénti szekvenciaillesztésdot-

plot, dinamikus programozási és szóalapú módszerei. A szubsztitúciós mátrixok jelentősége, létrehozásuk és 

alkalmazásuk. Szekvencia-keresés és szekvencia-hasonlóság-keresés adatbázisokban FASTA és BLAST 

algoritmusokkal. Többszörös szekvencia-illesztések. Szekvenciák filogenetiakai elemzésének disztancia- és 

karakter-alapú módszerei 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Nincs kötelező olvasmány 

Ajánlott szakirodalom: 

Higgins-Taylor: Bioinformatics. Sequence, structure and databanks. PracticalApproach. Oxford University 

Press. 2010 

Dear: Bioinformatics. Scion Publishing, 2007 

Selzer-Marhöfer-Rohwer: AngewandteBioinformatik. EineEinführung. Springer, 2004 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:  

ismerje a bioinformatika jelentőségét 

ismerje a szakirodalomkeresés on-line módszereit 

megismerje a szekvenciadatbázisokat és azok kezelését 

megértse a legfontosabb szekvenciaillesztési és hasonlóság-keresési algoritmusokat 

tájékozódjon a szekvencia-alapú filogenetikai elemzések sokféleségéről, felhasználhatóságukról és 

korlátaikról 

Képesség: 

legyen képes szakirodalmat keresni on-line adatbázisokban 

ismerje a szekvenciaadatbázisok jelentőségét és használatát 

értse meg a szekvenciaillesztések algoritmusait 

legyen tájékozott a szekvencia-alapú filogenetiai analízisek főbb módszereivel kapcsolatban 

Attitűd: 

Legyen nyitott az új szamai információk értékelésére és megismerésére. 

Legyen nyitott az önképzésre. 

Törekedjen az összefüggések megértésére, feltárására. 

Legyen érdeklődő. 

Legyen motivált. 

Autonómia és felelősség: 

Jellemezze nyitottság az új információk megismerésére. 

Legyen önállóan is képes a megismert információ feldolgozására. 

                                                                                                                                                                                        
118pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Legyen nyitott a kooperatív tanulási munkára 

Érezzen felelősséget a mások munkája iránt  

eredmények bioinformatikai feldolgozásainak lehetőségeivel kapcsolatban. Megismerkedik ezen kívül a 

klaszteranalízis, az evolúciós és filogenetikai elemzések elméleti hátterével és legáltalánosabban használt 

módszereivel is. A tantárgy révén a hallgató megismeria szekvenciaelemzések legújabb módszertani 

eredményeit, fejlődési irányait is. 

e) Képességei 

 

Legyen tisztában a DNS, RNS és fehérjék szekvenciáiban rejlő információ biológiai jelentőségével.  

Tudja elhelyeznibioinformatikai jártasságát a molekuláris biológiai és biotechnológia kutatások módszertani 

arzenáljában.. 

Értse a genomikai vizsgálatok és a szekvencialemzések jelentőségét. 

Legyen képes a DNS- RNS- és fehérjeszekvenciák valaminnt genomszekvenciák elemzéséből származó 

adatokat és ismereteket felhasználni a biomérnök  mesterképzési szak biológiai, biotechnológiai és speciális 

szakmai ismereteinek az elsajátításakor. 

Tudja alkalmazni a gyakorlatbana megismert algoritmusokat. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Sipiczki Mátyás, nyugdíjas, MTA doktora 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

 

Az ismeretkör: Szakmai törzsanyag, Szerves Kémia II  

Kredittartománya (max. 12 kr.):6 

Tantárgyai: 2) Szerves kémia III. 3) Szerves kémia IV. 

 

 

(2.) Tantárgy neve:Szerves kémia III. TTKBE0303 Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100/0(kredit%) 

A tanóra119 típusa: ea. és óraszáma: 30az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők120(ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb121): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok122(ha vannak):- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):Szerves kémia II. (TTKBE0303) 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

                                                         
 

119Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
120pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
121 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
122 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Biológiai struktúrákat képző vegyület- és makromolekula-típusok (peptidek és fehérjék, szénhidrátok, 

nukleinsavak, lipidek) építőköveinek kémiai jellemzése. Fontosabb biokémiai reakciók szerves kémiai 

leírása. A biomakromolekulák szerkezetének szintjei, ezek meghatározása kémiai és műszeres 

módszerekkel, kialakulásuk fizikai és kémiai alapjai, információ-hordozó és -tároló kapacitásuk, a 

szerkezet és a funkció kapcsolata. Biopolimerek kémiai előállítása. Néhány más, jelentős természetes 

vegyülettípus és biológiai szerepük/hatásuk bemutatása (izoprenoidok, flavonoidok, alkaloidok, 

antibiotikumok, vitaminok, porfinvázas vegyületek). 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Az előadás ábra- és fogalomgyűjteménye 

Ajánlott szakirodalom: 

1. Antus Sándor-Mátyus Péter: Szerves Kémia I-III., Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest (2005) 

2. C. Stan Tsai: Biomacromolecules, John Wiley & Sons, New Jersey (2007)  

3. A. Miller-J. Tanner: Essentials of Chemical Biology, John Wiley & Sons, Chichester (2008)  

4. P. M. Dewick: Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach, 3rd Edition.John Wiley & Sons, 

Chichester (2009) 

5. Hollósi Miklós-Laczkó Ilona-Asbóth Bence: Biomolekuláris kémia I., Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest 

(2005) ISBN: 963 195 698 9. 

6. Hollósi Miklós-Asbóth Bence: Biomolekuláris kémia II., Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest (2007) 

ISBN: 978 963 19 6013 6. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:  

Ismeri a legfontosabb elsődleges metabolitok szerkezetét, az azokat felépítő „monomerek” fizikai 

és kémiai tulajdonságait. Tudja a biomakromolekulák szintézisére alkalmas kémiai módszerek jel-

lemzőit, és ismeri e vegyületek biológiai fontosságát. Ismeri a másodlagos metabolitoklegfontosabb 

képviselőinek szerkezetét, előfordulásaikat, szervezetben betöltött szerepüket és élettani hatásukat. 

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre 

épülő vizsgálati módszereket. 

Képesség: 
- Képes rendszer szinten átlátni, értelmezni, alapvető feladatok kapcsán alkalmazni a megtanult is-

mereteket.- Képes a biológiailag aktív szerves vegyületek legfontosabb képviselőiről folytatott 

szakmai kommunikációban érdemben részt venni. 

- Képes az ismereteinek az összekapcsolására, kibővítésére, fejlesztésére. 

- Képes együttműködni és megfelelően kommunikálni más szakterület szakembereivel (más 

irányultságú mérnök, jogász, informatikus, menedzser stb.) 

 

Attitűd: 

Nyitott arra, hogy a témakörben új, tudományosan bizonyított ismereteket szerezzen, de 

elutasítsa a megalapozatlan, esetleg megtévesztő állításokat.Törekszik arra, hogy feladatainak 

megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg 

együttműködésben történjen meg. 

 

Autonómia és felelősség: 

Szakmai irányítás mellett megjelölt részfeladatokat önállóan képes a kurzusban szereplő témakö-

rök kapcsán elvégezni, a kapott eredményt értelmezni, valamint reálisan értékelni.Igényli és támo-

gatja az eredményesség és biztonságosság folyamatos ellenőrzését. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Juhász László egyetemi docens, Ph.D. dr. habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Somsák László 

egyetemi tanár, MTA doktora; Dr. Juhászné Dr. Tóth Éva egyetemi adjunktus, Ph.D. 
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- 

 

(3.) Tantárgy neve:Szerves kémia IV. (TTKBL0301-L) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12:0/100(kredit%) 

A tanóra123 típusa: szem. / gyak. ésóraszáma: 15+45az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők124(ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb125) gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok126(ha vannak):hetenként zárthelyi 

dolgozat. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Szerves kémia II. (TTKBE0302) Általános kémia gyakorlat 

(TTKBL0101) 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A gyakorlatcélja a szerveskémiailaboratóriumialapműveletekelsajátítása, azelméletiismeretekgya-

korlatialkalmazása, a funkcióscsoportokreakciókészségénekmegismeréseegyszerűpreparátu-

mokfélmikroléptékbentörténőszintéziseéskémcsőkísérletekrévén. Továbbicélunk, hogy a hall-

gatókmegfelelőanyagismeretretegyenekszert, valamintmegismerjékésalkalmazzák a tisztításiésazo-

nosításiműveleteket, mint jellemzőszerveskémiaitevékenységeket.  

 

A laboratóriumi gyakorlathoz egy heti 1 órás laborelőkészítő szeminárium is kapcsolódik, melynek 

keretében célunk a gyakorlati feladatok elméleti hátterének áttekintése. 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

A gyakorlat elvégzéséhez összeállított praktikum, mely tartalmazza a szükséges elméleti 

ismereteket, és az izolálások kivitelezéséhez az útmutatókat. 

Ajánlott szakirodalom: 

1. Berényi S., Juhász L., Patonay T., Somsák L.; Szerves Kémiai Praktikum I., Egyetemi Kiadó, 

Debrecen, 2010 (javított kiadás) 

2. Berényi S.,Patonay T., Juhász L.; Szerves Kémiai Praktikum II., Egyetemi Kiadó, Debrecen, 

2009 (javított kiadás) 

3. Berényi S.,Patonay T.: Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok gyógyszerészhallgatók 

számára, Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:  

Ismeri, és alkalmazza a szerves kémiai alapműveleteket és a különböző vegyülettípusokra 

                                                         
 

123Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
124pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
125 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
126 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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jellemző reakciókat. Ismeri a széles körűen értelmezett biotechnológiai műveleteket, berendezéseit 

és ezek irányítását. 

Képesség: 

- Képes kiválasztani, és alkalmazni a preparatív munka során szükséges műveleteket. 

- Képes a preparatív szerves kémiában alkalmazott műveletekről és reakciókról folytatott szakmai 

kommunikációban érdemben részt venni. 

- Képes kémcsőkísérletek segítségével meghatározni a különböző vegyülettípusokat. 

- Képes az ismereteinek kibővítésére/továbbfejlesztésére. 

A laboratóriumi gyakorlati tevékenységhez megfelelő manualitással rendelkezik. 

Attitűd: 

Nyitott arra, hogy a témakörben új, tudományosan bizonyított ismereteket szerezzen, de elutasítsa 

a megalapozatlan, esetleg megtévesztő állításokat.Érdeklődik a bioipari, biotechnológiai 

szakterülettel összefüggő új ismeretek, módszerek és eszközök iránt. 

Autonómia és felelősség: 

Szakmai irányítás mellett képes önállóan elvégezni a megjelölt feladatokat, a kapott eredményeket 

értelmezni és reálisan értékelni, valamint a felmerülő problémák elemzése után, azokat megoldani. 

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):Juhászné Tóth Éva egyetemi adjunktus,Ph.D. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

 

Az ismeretkör: Szakmai törzsanyag, Biológiai rendszerek működése II  

Kredittartománya (max. 12 kr.):6 

Tantárgyai:. 1) Mikrobiológia 2) Mikrobiális élettan  

 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Mikrobiológia Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0-100 (kredit%) 

A tanóra127 típusa: gyak. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: -) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők128 (ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb129): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok130 (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

                                                         
 

127 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
128 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
129 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
130 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Előtanulmányi feltételek (ha vannak): TTBBE3030 Általános mikrobiológia és mikológia 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Baktériumok és élesztők ill. fonalasgombák bemutatása, telep- és mikroszkópos morfológiai 

különbségek. A gyakorlat során bemutatandó fajok elhelyezkedése az élővilág törzsfáján. A 

mikroszkóp használata. 

Az eszközök és táptalajok sterilizálása. A főbb mikrobiológiai táptalajok, szerepük a 

fajmeghatározásban. A mikrobákkal való steril munka szabályai. A mikrobiológiai biztonság elvei és 

szabályai. A mikroorganizmusok színtenyészeteinek előállítása, fenntartása és törzsgyűjteményben 

való tárolása. A törzsgyűjtemények fontossága a biológiai kutatásban. 

Direkt sejtszámolás. Élőcsíraszám-meghatározás. 

A szénforrások hasznosítása és fermentálása. Szénhidrát-metabolizmus oxidatív ill. fermentatív módja. 

Az amiláztermelés vizsgálata táptalajon. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező: 

Tanszéki oktatási segédlet. 

Ajánlott: 

Prescott, L.M., Harley, J.P. és Klein, D.A.: Microbiology, 6th Edition, McGraw-Hill 

Science/Engineering/Math, 2004 

Jakucs Erzsébet, Vajna László: Mikológia, Agroinform Kiadó, Budapest, 2003 

Jakucs Erzsébet: A mikológia alapjai, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1999 

Kevei Ferenc, Kucsera Judit: Mikrobiológia I, JATEPress, Szeged, 1998 

Kevei F, Kucsera J, Manczinger L, Vágvölgyi Cs.: Mikrobiológia II, JATEPress, Szeged, 1999 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

a. Megismeri a mikrobákkal való gyakorlati munka menetét, táptalajok készítését, a 

sterilizálást, valamint a sterilitás és a biztonság szabályait és azok alkalmazását.  

b. Megismeri a baktérium- és mikroszkopikus gombafajok táptalajokon ill. tápfolyadékokban 

történő tenyésztésének, a kultúrák fenntartásának és konzerválásának módjait. 

c. Megismeri a főbb mikrobiológiai táptalajtípusokat. 

d. Megtanulja az izolált telepek táptalajokon való növesztésének módját, a kevert tenyészetek 

tisztítását. Megismeri a mikroszkópi preparátumok készítését és a baktérium ill. 

gombatenyészetek telepmorfológiáját és mikroszkópos morfológiáját. 

e. A hallgató megtanulja a direkt sejtszámlálás módját,  illetve ennek során a kimutatási 

küszöb kiszámítását, valamint az élőcsíraszám meghatározását. 

f. Megtanulja a szénforrás-hasznosítási és fermentálási tesztek kivitelezését és a szénforrás-

hasznosítás oxidatív/fermentatív módjának meghatározását. Megismeri az extracelluláris 

enzimtermelés vizsgálatát az amiláztermelés példáján. 

b) képességei 

a. Legyen tisztában a mikroorganizmusokkal történő munka szabályaival, a sterilizálás 

lépéseitől a steril és pontos, valamint biztonságos munka elvégzéséig. 

b. Legyen képes a gyakorlat során bemutatott mikroorganizmusokat elhelyezni főbb 

rendszertani kategóriákba, valamint a baktériumok, élesztők és fonalas gombák közötti 

telepmorfológiai és mikroszkópos morfológiai különbségek ismeretében ismeretlen 

tenyészeteket főbb rendszertani kategóriákba besorolni. 

c. Legyen képes színtenyészetek létrehozására, fenntartására és törzsgyűjteményben való 

konzerválására. Legyen képes tenyészetekből mikroszkópos mintákat készíteni és 

vizsgálni. Legyen képes direkt sejtszámolást alkalmazni, élőcsíraszámot meghatározni.  

d. Legyen képes fermentációs és szénforrás-hasznosítási tesztek kivitelezésére és 

értelmezésére. Legyen képes mikroorganizmusok extracelluláris enzimtermelésének 

felmérésére. 

c) attitűdje 
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a. A hallgató alapos mikrobiológiai gyakorlati tudás birtokában, akár a későbbi tanulmányai 

vagy hivatása keretében, megfelelően képes mikroorganizmusok tenyészeteit kísérletek ill. 

ipari alkalmazások számára létrehozni, fenntartani, előkészíteni és alkalmazni, valamint 

képes a vonatkozó főbb számolási eljárásokra. 

d) autonómia és felelősség 

a. A hallgató törekszik a mikrobákkal történő steril, biztonságos és reprodukálható munka 

elvégzésére, felelősséget érez társai és a környezet mikrobaszennyezésektől való 

megóvása iránt, illetve a biológiai kísérletek mikrobaszennyezéstől mentes, pontos és 

reprodukálható kivitelezésére. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Pfliegler Valter Péter, egyetemi adjunktus, 

PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

- 

 

(2.) Tantárgy neve: Mikrobiális élettan Kreditértéke: 3+1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 75 – 25 (kredit%) 

A tanóra131 típusa: előadás és gyakorlat és óraszáma: 28 + 28 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők132 (ha vannak):  

 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb133): kollokvium és gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok134 (ha vannak):  

 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Általános mikrobiológia és mikológia, Mikrobiológia  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja a mikrovilág és környezete kapcsolatának megismertetése, a mikroorganizmusok földi 

élet kialakításában és fenntartásában játszott szerepének a bemutatása. Lebontó- és felépítő anyagcsere 

folyamatok. Az életben maradáshoz nélkülözhetetlen energia kvantumok nyerését segítő élettani 

mechanizmusok pl. hidrogén, fény, kén, stb. jelenlétében. Szénvegyületek energiaforrásként történő 

oxidációja, illetve redukciója. Az oxidatív foszforiláció sejtszintű lokalizációja, élettani 

mechanizmusokkal való kapcsolata. A prokarionta és eukarionta sejt felépítése és kapcsolata 

környezetével. Az Ősbaktériumok felépítése és jellemzése, élettani viszonyai anaerob körülmények 

között. Vírusok felépítése, csoportosításuk, jellemzése. Táplálékciklusok. A szén körforgása a 

természetben. Szén-dioxid, metán felvétel és hasznosítás. Nitrogén asszimiláció, nitrogén anyagcsere, 

denitrifikáció. Bioremediáció és biodegradáció 

 

A tárgyhoz tartozó gyakorlat: 

A gyakorlat célja az elméleti órákon megtanult ismeretek gyakorlatban való elmélyítése, a 

Mikrobiológia és Mikológia gyakorlatokon elsajátított készségek révén. A laborgyakorlatok során 

interaktív feladatok elvégzésére kerül sor irányítottan és önállóan, melyeket tömbösítve, 4 x 5 órában 

                                                         
 

131 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
132 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
133 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
134 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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végeznek el a hallgatók. A gyakorlat tematikájának részét képezi egy biotechnológiai vállaltnál tett 1 

napos (8 óra) szakmai üzemlátogatás. A laborgyakorlatok főbb témakörei: mikroorganizmusok 

tenyésztéséhez szükséges táptalajok összetételének megismerése, elkészítése. Különböző 

mikroorganizmusok légzési intenzitásának mérése, kiértékelése. Kölünböző mikroorganizmusok 

optimális növekedési körülményeinek meghatározása. Penicillium chrysogenum tenyészet β-

galaktozidáz enzimaktivitásának mérése és kiértékelése. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

- Sarkadi Lívia: Biokémia mérnök szemmel, Typotex, 2007 

- Michael T. Madigan, John M. Martinko, David A. Sthal, David P. Clark: Brock Biology of 

Microorganisms, Benjamin Cummings, 13 th edition, 2012. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

-  Megértse és átlássa a mikrobák bioszférában betöltött szerepét, elfoglalt helyét. 

- Ismerje a prokarióta és eukarióta rendszereket, felépítésüket, strukturális különbségüket. 

- Ismerje és megértse a mikroorganizmusokban lejátszódó főbb biokémiai folyamatokat, 

energianyerési mechanizmusokat. 

- Ismerje egy mikrobiológiai laboratórium eszközeinek helyes használatát, működését. 

- Legyen tisztában különböző mikroorganizmusok növekedésének összefüggéseivel a 

környezeti körülmények hatására. 

- Ismerje az aerob légzés mérésének menetét és legyen tisztában a teljes és cianid rezisztens 

légzés mérésének kivitelezésével. 

b) képességei 

- Képes a megszerzett tudást a biomérnöki területen felhasználni. 

- Képes a tudására alapozva véleményt formálni. 

- Átlátja és érti a biotechnológiai folyamatokban alkalmazott mikrobák anyagcseréjének 

jelentőségét. 

- Legyen képes a mikroorganizmusok számára megfelelő táptalajokat tervezni és készíteni. 

- Értse egy aerob légzést folytató fonalas gomba tenyésztéséhez szükséges megfelelő oldott 

oxigén szint fontosságát 

c) Attitűd 

- Legyen motivált. 

- Érdeklődik az új ismeretek iránt. 

- Törekszik az összefüggések megértésére, feltárására. 

d) Autonómia és felelősség: 

- Önállóan képes biológiai, mikrobiológia, biotechnológia területén meglátni az összefüggéseket, követ-

keztetéseket levonni. 

- Képes a biológiai, mikrobiológia, biotechnológiai területén átfogó szakmai kérdések értelmezésére.  

- Az ismeretszerzési és kutató munkában kooperatív. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Fekete Erzsébet, egyetemi docens, PhD, habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):Molnár Ákos 

Péter, egyetemi tanársegéd; Németh Zoltán, egyetemi tanársegéd 

 

 

Az ismeretkör: Szakmai törzsanyag, Genetika 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 12 

Tantárgyai: 1) Genetika 2) Molekuláris biológiai módszerek és alkalmazásuk 
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(1.) Tantárgy neve: Genetika Kreditértéke:4+3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12:57-43 (kredit%) 

A tanóra135 típusa: ea. +gyak. és óraszáma: heti 3+2 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők136 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb137): koll. gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok138 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. és 5. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): …………….. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A genetika a biológia egyik alaptárgya, mely klasszikus és molekuláris ággal is rendelkezik. A modern 

molekuláris biológia alapjának tekinthető, és így számos élettudományi területen felhasználható a szerzett 

tudás. Az itt bemutatott jelenségek és módszerek a későbbi tanulmányaikhoz is elengedhetetlen 

ismeretanyagot jelent. Ezért a cél, hogy a legalapvetőbb klasszikus és molekuláris genetikai jelenségeket és 

módszereket megismerjék a hallgatók.  

A genetika a biológia egyik alaptárgya, mely klasszikus és molekuláris ággal is rendelkezik. Az itt 

gyakorlott módszerek a későbbi genetikai tanulmányaikhoz elengedhetetlen ismeretanyagot jelentenek. A 

cél, hogy a klasszikus öröklésmeneteket megismerjék a hallgatók, és képesek legyenek ezek alapján 

számolásokat végezni. Továbbá cél az emberi és egyéb élőlényekben előforduló öröklések és örökletes 

betegségek megismerése is.  

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Deák Veronika: Általános genetika, e-tankönyv, Typotex Kft, 2014  

Nyitray László és Pál Gábor: A biokémia és molekuláris biológia alapjai, elmélet e-tankönyv, ELTE 

Budapest, 2013 

A Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék által kiadott feladatgyűjtemény.  

 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

a) tudása 
Ismerje a genetikában használt fontosabb fogalmakat és szakszöveget. 
Ismerje a tanult genetikai jelenségeket és azok lényegét. 
Tudjon példákat mondani az élővilágban megfigyelhető genetikai eseményekre és az ismertetett módszerek 

felhasználására. 
Ismerje a genetikában használt fontosabb fogalmakat és szakszöveget. 
Ismerje a tanult genetikai öröklésmeneteket és ezek alapján számolásokra és predikcióra legyen képes.  

                                                         
 

135 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
136 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
137 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
138 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tudjon példákat mondani az élővilágban megfigyelhető öröklésmenetekre. 

 

 

b) képességei 
Értse az alapvető genetikai eseményeket, és ezek között kapcsolatokat ismerje fel. 
Értse a sajtóban megjelenő genetikával kapcsolatos híreket.  
Legyen képes véleményt formálni az ismeretei alapján és tudományos vitakészsége legyen. 
Értse az alapvető genetikai eseményeket, és ezek között kapcsolatokat ismerje fel. 
Értse a genetikai tanácsadás során elhangzottakat, például gyermekvállalás tervezése során.  
Legyen képes véleményt formálni az ismeretei alapján és tudományos vitakészsége legyen. 

 

c) Attitűd: 
Legyen nyitott a változásokra, a biológiai kutatásokban megjelenő újabb jelenségekre, a molekuláris szemlé-

letre. 

Legyen nyitott a tudatos önfejlesztésre. 

Törekedjen az összefüggések megértésére, feltárására. 

Legyen elkötelezett. 

Legyen érdeklődő. 

Legyen motivált. 

d) Autonómia és felelősség: 
Együttműködés, felelősség és nyitottság jellemzi. 

Önállóan és csoportban végzi az alapvető biológiai problémák végiggondolását. 

A kooperatív ismeretszerzési folyamatokban és kutatásban felelősséget érez mások munkája iránt.  

A közös munka eredményének elérésében történő felelősségteljes és aktív részvételt saját kötelességének ér-

zi. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): ifj. Dr. Batta Gyula Gábor, PhD, egyetemi adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

 

(2.) Tantárgy neve: Molekuláris biológiai módszerek és alkalmazásuk   Kreditértéke:2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12:100-0(kredit%) 

A tanóra139 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: heti 2 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők140 (ha vannak):  

filmvetítés 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb141): vagy évközi jegymegajánló 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok142 (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

                                                         
 

139 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
140 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
141 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
142 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A DNS jellemzőinek áttekintése, DNS izolálás és tisztítás. Restrikciós enzimek szerepe, típusai, elnevezésük. A 

hasítás módja, izoszkizomerek. Példák a restrikciós enzimek gyakorlati alkalmazására.  Vektorok szerepe. Plaz-

mid - és fág vektorok, kozmidok, eukarióta vektorok. Klónozó és expressziós vektorok, jellemzőik, előnyük és 

hátrányuk. Rekombináns DNS-ek. A ligálás lépései, tompa- és ragadós végek ligálása, foszfatáz kezelés. Homo-

polimer végek.  Gélelektroforézis elvi alapja, alkalmazása, menete.  A gélelektroforézist befolyásoló paraméterek. 

Pulzáló gélelektroforézis lényege, alkalmazása. A replikáció rövid áttekintése és a mesterséges DNS szintézis. A 

PCR elméleti alapja, menete és példák a gyakorlati alkalmazására. Centrális dogma, reverz transzkriptáz, cDNS 

szintézis. A DNS bázis sorrendjének meghatározása, szekvenálási módszerek. A humán genom projekt rövid 

ismertetése, eredményei és azok haszna a kutatásban és a gyógyításban.  DNS könyvtárak létrehozása és típusai. 

Hibridizálási módszerek lényege és alkalmazása. Transzformálás, transzfekció. Transzgénikus állatok. Génexp-

resszió. Génműködés és annak vizsgálata: Real-time PCR, genomikai vizsgálatok. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: a kiadott előadásanyag  

Ajánlott irodalom: 

Géntechnológia és fehérjemérnökség, elektronikus jegyzet, szerkesztő: Nyitrai László, 2013. 

J. Watson-J.Tooze-DT Kurtz: A rekombináns DNS, Mezőgazdasági Kiadó 1988. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása  

Ismerje a molekuláris biológiában használt fontosabb fogalmakat. 

Ismerje a tanult módszereket és azok lényegét. 

Tudjon példákat mondani az egyes módszerek gyakorlati alkalmazására. 

Rendelkezik az élő rendszerek egyed alatti és feletti szintjeihez kapcsolódó alapismeretekkel és 

rendszerezni, alkalmazni tudja azokat. 

A biológia alapvető részterületeinek (rendszertan, szervezettan, sejttan, ökológia, mikrobiológia, élettan, 

genetika, evolúció, biotechnológia, bioetika, biostatisztika, humánbiológia, biokémia, biofizika, 

molekuláris biológia) ismeretköreivel, alapfogalmaival és terminológiájával tisztában van. 

Megtalálja az összefüggéseket a különböző tárgyak keretében elsajátított ismeretkörök között. 

Tisztában van a modern biológiai vizsgálati módszerek alapvető alkalmazási területeivel.  

b) képességei 

Legyen képes egyszerűbb molekuláris biológiai feladatokhoz szükséges módszerek kiválasztására.  

Értse a sajtóban megjelenő molekuláris biológiai kutatással kapcsolatos hírek lényegét. 

Legyen képes véleményt formálni. 

Képes a különböző természettudományos szakterületek tudás- és ismeretanyaga közötti összefüggések 

felismerésére, integrációjára. 

Képes a biológia alapszakon elsajátított tudás és megismerés alkalmazására, közreműködni a tudományos 

kutatásban és új tudományos eredmények létrehozásában. 

 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Miklós Ida egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):- 
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(2.) Tantárgy neve: Molekuláris biológiai módszerek és alkalmazásuk   Kreditértéke:3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12:0-100 (kredit%) 

A tanóra143 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: heti 2 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők144 (ha vannak):  

filmvetítés 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb145): évközi jegymegajánló 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok146 (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A molekuláris biológia a modern biológiának azon ága, amely molekuláris szinten vizsgálja az egyes 

életjelenségeket. A módszerei és látásmódja gyakorlatilag az élettudományok minden területén 

használhatók. Ezért célunk az alapvető molekuláris biológiai fogalmak és módszerek lényegének 

megismertetése a hallgatókkal, és a módszerek használatához szükséges egyszerű feladatok gyakoroltatása. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Ajánlott irodalom: Géntechnológia és fehérjemérnökség, elektronikus jegyzet, szerkesztő: Nyitrai László, 2013. 

J. Watson-J.Tooze-DT Kurtz: A rekombináns DNS, Mezőgazdasági Kiadó 1988. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása  

Ismerje a molekuláris biológiában használt fontosabb fogalmakat. Ismerje a tanult módszereket és azok 

lényegét. Tudjon példákat mondani az egyes módszerek gyakorlati alkalmazására. Rendelkezik az élő 

rendszerek egyed alatti és feletti szintjeihez kapcsolódó alapismeretekkel és rendszerezni, alkalmazni tudja 

azokat. Ismeri és használja azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati eszközöket és módszereket, 

melyekkel a biológia szakterületekhez kapcsolódó vizsgálati, mérési módszereket alapszinten gyakorolni 

tudja. A biológia alapvető részterületeinek (rendszertan, szervezettan, sejttan, ökológia, mikrobiológia, 

élettan, genetika, evolúció, biotechnológia, bioetika, biostatisztika, humánbiológia, biokémia, biofizika, 

molekuláris biológia) ismeretköreivel, alapfogalmaival és terminológiájával tisztában van. Tisztában van a 

modern biológiai vizsgálati módszerek alapvető alkalmazási területeivel. 

b) képességei 

Legyen képes egyszerűbb molekuláris biológiai feladatokhoz szükséges módszerek kiválasztására.  Legyen 

képes megérteni a sajtóban megjelenő molekuláris biológiai kutatással kapcsolatos hírek lényegét. Képes a 

biológia alapszakon elsajátított tudás és megismerés alkalmazására, közreműködni a tudományos 

kutatásban és új tudományos eredmények létrehozásában. Képes alapvető vizsgálati módszerek és 

eszközök alkalmazására és használatára, a nyert eredmények értelmezésére. 

 
 

                                                         
 

143 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
144 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
145 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
146 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Miklós Ida egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):- 

 
  

 

 

Az ismeretkör: Szakmai törzsanyag, Fizikai kémia alkalmazásai és anyagtudomány    

Kredittartománya (max. 12 kr.):10 

Tantárgyai: 1) Fizikai kémia 2) Bio-fizikai kémia 3) Kolloidkémia 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Fizikai kémia Kreditértéke: 3+1 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 75/25 (kredit%) 

A tanóra147 típusa: ea. / szem. és óraszáma: 30 / 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: angol) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők148 (ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb149): kollokvium / gyak. jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok150 (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

- Általános kémia előadás 

- Matematika I. előadás 

- Matematika I. szeminárium 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

– Klasszikus termodinamika és alkalmazásai 

– Transzportfolyamatok és reakciókinetika 

– Anyagszerkezeti vizsgáló módszerek 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Póta Gy.: Fizikai kémia gyógyszerészhallgatók számára, (egyetemi jegyzet). 6. Kossuth Egyetemi 

Kiadó, Debrecen, 2008. 

P. W. Atkins: Fizikai kémia, I-II-III, 6. NTK, Budapest, 2002. 

Erdey-Grúz T.: A fizikai kémia alapjai. MK, Bp. 1972. 

P. W. Atkins, J. De Paula: Physical Chemistry for the Life Sciences. Oxford University Press, Oxford, 

2006. 

P. W. Atkins: Fizikai kémia, I-II-III, A tankönyvi feladatok megoldása, TK Budapest, 1992 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

                                                         
 

147 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
148 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
149 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
150 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

66  

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása  

Ismeri a fizikai alaptörvényeit és alkalmazza ezeket a különféle jelenségkörök magyarázatára. 

Egységben látja a fizikai és kémiai tanulmányai során elsajátított anyagot így mélyebben megérti a 

vizsgált jelenségeket. 

b) képességei  

Képes magyarázatot adni a klasszikus fizikai kémia körébe tartozó jelenségekre, képes egységben 

látni és egységes formalizmussal kezelni a különféle egyensúlyi rendszerek állapotát megszabó 

tényezőket. Képes magas absztrakciós szinten megérteni a mikrorészecskék világát és összekötni 

azt a makrovilágban észlelt jelenségekkel. 

c) attitűd: 

Érdekli a fizikai és kémiai jelenségek egységes leírása, a jelenségek mélyén rejtőző lényegi 

azonosság. Kíváncsi a közvetlen észlelésünkön túl levő fizikai és kémiai jelenségekre és ezek 

felhasználására a makrovilágban. Nyitott a fizikai kémia környezetvédelmi vonatkozásaira.  

d) Autonómia és felelősség: 

Önállóan elkülöníti a komplex környezeti kérdések fizikai kémiai összetevőit és – megfelelő 

szakmai irányítás mellett – javaslatot tesz a szükséges mérésekre, beavatkozásokra. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Horváth Henrietta, tudományos főmunkatárs, 

PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
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(1.) Tantárgy neve: Biofizikai kémia Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100 (kredit%) 

A tanóra151 típusa: ea. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: angol) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők152 (ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb153): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok154 (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Fizikai kémia előadás, Fizikai kémia szeminárium 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A biofizikai-kémia tárgya, termodinamikai alapfogalmak 

Makromolekulák szerkezete, kölcsönhatások kismolekulákkal 

Kémiai potenciál fogalma, hatása a termodinamikai paraméterekre, az oldatok sajátságaira 

pH fogalma, értelmezése biológiai rendszerekben 

Elektronátmenettel járó reakciók jelentősége élő rendszerekben 

Egyszerű és összetett reakciók, enzimkatalizált reakciók kinetikai leírása 

Biokémiai útvonalakkal kapcsolatos alapfogalmak 

NMR spektroszkópia alkalmazása biológiai rendszerekben 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

előadás anyag a Fizikai Kémiai Tanszék honlapján 

Póta György: Fizikai kémia gyógyszerészhallgatók számára, Kossuth Egyetemi Kiadó, 6. kiadás, Debrecen, 

2008. 

P. W. Atkins: Fizikai kémia I-III. 

Elődi Pál: Biokémia 

Sarkadi Lívia: Biokémia mérnök szemmel 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

A hallgató olyan fizikai-kémiai ismereteket szerez, amelyek révén biológiai rendszerekre is képes alkalmazni 

a korábban és ezen a kurzuson megszerzett fizikai-kémiai tudását. Megismeri a biológiai rendszerek komple-

xitását, és a lehetséges módszereket az egyszerűsített leírásukra. 

b) képessége 

Legyen tisztában az előadásokon előforduló fogalmak jelentésével, helyes használatával. Tudja alkalmazni a 

korábbi matematikai, fizikai, fizikai-kémiai, szerves kémiai, biokémiai, stb. ismereteit a biológiai rendszerek 

fizikai-kémiai leírására. 

c) attitűdje 

A tantárgy elősegíti, hogy a hallgató megfelelő és átfogó fizikai-kémiai tudását alkalmazni tudja biológiai 

rendszerekre is. A hallgató szilárd elméleti alapjai a fizikai kémia területén hozzásegítik ahhoz, hogy a szak-

mai feladatait pontosan, hatékonyan végezze. 

d) autonómiája és felelőssége 

A kurzus hozzásegíti a hallgatót ahhoz, hogy fizikai-kémiai ismereteit konkrét biokémiai, biológiai rendsze-

rekre is alkalmazni tudja, továbbá szakmai és nem szakmai körökben a fizikai-kémiai és természettudomá-

                                                         
 

151 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
152 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
153 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
154 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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nyos kérdésekben megalapozottan formáljon véleményt. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Joó Ferenc, egyetemi tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Gombos Réka, egyetemi tanársegéd 

 

(1.) Tantárgy neve:……Kolloidkémia……….… Kreditértéke: 3  

A tantárgy besorolása: kötelező (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0(kredit%) 

A tanóra155 típusa: ea ésóraszáma:28az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők156(ha vannak): biztatás 

otthoni olvasásra.. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb157): …koll.…………….. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok158(ha vannak): órai beszélgetés, 

érdeklődés és beadandó feladatok…………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6  

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):…Fizikai-Kémia I-II.….. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Azoknak a fizikai-kémiai rendszereknek és jelenségeknek a leírása, amelyek viselkedésében a méret, 

annak relatív kicsinysége (fázisokhoz mérve) illetve nagysága (molekulákhoz mérve) meghatározó 

szerepet játszik. Ennek következménye az, hogy a határfelületek szerepe és jelentősége megnövekszik 

a rendszereket leíró fizikai-kémiai változókban. Az eddig tanult fizikai-kémiai törvények pontosítása. 

A kolloidok szerepe az iparban (nanotechnológia, műanyagok) az egészségtudományokban 

(gyógyszerformulázás, célzott medicina) és az élelemiszeriparban (ételkészítés és stabilizálás) valamint 

a kémiai és biokémiai analitikában.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

PatzkóÁgnes: A kolloidika alapjai, JATE Kiadó (SZTE), 1998. 

HórvölgyiZoltán: A NANOTECHNOLÓGIA KOLLOIDKÉMIAI ALAPJAI (1987. Budapest, 

Tankönyvtár, ISBN 978-963-279-467-9) 

Bárány Sándor: A kolloidkémia alapjai (II. Rákóczi Ferenc, Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 

jegyzet, Ukrajna) 

Richard M. Pashley, Marilyn E. Karaman: AppliedColloid and SurfaceChemistry (Wiley) 

Print ISBN: 9780470868829 

GeoffreyBarnes, IanGentle:Interfacial Science: An Introduction (Oxford) 

 (ISBN-10: 019957118X) 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

                                                         
 

155Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
156pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
157pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
158pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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pl.: 

e) tudása 

- Megismeri molekuláris és a makroszkópikus méretek közötti mérettartományban lévő rendszerek 

fizikai-kémiai leírását. Megismeri a kolloid állapot stabilitását, létrehozását és megszüntetését és 

jelentőségét a biológiai és a biotechnológiai rendszerekben.  

-Megismeri a határfelületi kémia vizsgálómódszereit és a felületi feszültség fogalmát. Megtanulja a 

kolloidok típusait, és a nanotechnológia alapjait. 

…….. 

f) képességei 

-Képes felismerni és a kolloid rendszereket a mindennapi gyakorlatban 

- Képes hasznos kolloid rendszerek előállítására, és káros kolloid rendszerek megszüntetésére. 

- Képes a határfelületek jellemzésére és a felületi folyamatok elemzésére, szabályozására. 

……. 

-…….. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): …Bányai István, egyetemi tanár DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Dr. Novák Levente, e. adjunktus, PhD…………………..…. 
 

 

 

Az ismeretkör: Szakmai törzsanyag,  Mérés- és irányítástechnika 

Kredittartománya (max. 12 kr.):4 

Tantárgyai: 1) Mérnöki számítástechnika és informatika 2) Vegyipari folyamatok és tech-

nológiai rendszerek számítógépes modellezése I. 

 

 

(1.) Tantárgy neve:Mérnöki számítástechnika és informatika Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0/100(kredit%) 

A tanóra159 típusa: szem. és óraszáma: 30az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők160:  

– Az alkalmazandó módszerek, feladatok frontális ismertetése, ha szükséges, számítógépes szemléltetése. 

– Az előbbiek internetes kiegészítése, ha szükséges. 

– Önálló számítógépes feladatmegoldás, tanári segítséggel, ha szükséges. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb161): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok162:  

Az órai feladatokhoz hasonló évközi vizsgafeladatokkal 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek:- 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

                                                         
 

159Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
160pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
161 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
162 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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– Bonyolultabb matematikai függvények alkalmazása mérnöki, kémiai problémák megoldására 

– Egyenletek megoldása. 

– Egyenletrendszerek megoldása. 

– Regresszió. 

– Interpoláció. 

– Numerikus differenciálás. 

– Numerikus integrálás. 

– Mátrixok és lineáris egyenletrendszerek. 

–Valószínűségszámítási alapfeladatok, nevezetes eloszlások. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, általános rajzolás: MS Office, OpenOffice, leírások. 

Számítások táblázatkezelővel: MS Office, OpenOffice, leírások. 

https://support.office.com/hu-hu 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

ismeri a személyi számítógép, azon belül is kiemelten a táblázatkezelő programok, által nyújtott lehetőségeket a 

vegyészmérnöki, természettudományos szakmai munka során felmerülő matematikai problémák 

megoldására. 

b) képességei 

képes az adott mérnöki, természettudományos feladat megoldásához megfelelő szoftvert választani, az 

eredményeket előállítani, azok helyességét megítélni. 

c) attitűdje 

Érdeklődik a mérnöki, természettudományos feladatok számítógépes megoldása iránt. 

Nyitott a megfelelő szoftverek újabb verzióinak megértésére, az újabb alkalmazási lehetőségekre. 

d) autonómiája és felelőssége 

Önállóan felismeri a mérnöki, természettudományos feladatok adatfeldolgozási, számítási vonatkozásait és 

megfelelő módszert választva, számítógéppel megoldja azokat. 

Felelősséget vállal az eredményekért, az alkalmazott módszerek lényegét ismerteti, eljárását megvédi, ha 

szükséges. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kuki Ákos, egyetemi docens,PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

(2.) Tantárgy neve: Vegyipari folyamatok és technológiai rendszerek 

számítógépes modellezése I. 
Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0/100(kredit%) 

A tanóra163 típusa: szem. és óraszáma: 30az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők164:  

– Az alkalmazandó módszerek, feladatok frontális ismertetése, ha szükséges, számítógépes szemléltetése. 

– Az előbbiek internetes kiegészítése, ha szükséges. 

– Önálló számítógépes feladatmegoldás, tanári segítséggel, ha szükséges. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb165): gyj. 

                                                         
 

163Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
164pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
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Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok166:  

– Az órai feladatokhoz hasonló évközi vizsgafeladatokkal 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek:Mérnöki számítástechnika és informatika 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

– Folyamatábra készítés.  

– Egyszerű reakciók szimulációja, az eredmények értékelése.  

– Gőz-folyadék egyensúly vizsgálata.  

– Folyamatos egyensúlyi desztilláció modellezése.  

– Paraméter érzékenység vizsgálata, kontroller használata.  

– Hőcserélők modellezése 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Fonyó Zsolt, Fábry György: Vegyipari művelettani alapismeretek. Nemzeti Tankönyv-kiadó, Budapest (1998) 

Pátzay György, Tungler Antal, Mika László Tamás: Kémiai technológia, Typotex, 2011 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

ismeri a folyamatszimulációs szoftverek által nyújtott lehetőségeket a mérnöki, kiemelten vegyészmérnöki 

szakmai munka során felmerülő számítási, méretezési, tervezési, problémák megoldására. 

b) képességei 

képes a mérnöki, vegyészmérnöki feladat megoldásához, ha lehet, vegyipari folyamatszimulációs szoftvert 

használni, az eredményeket előállítani, azok helyességét megítélni. 

c) attitűdje 

Érdeklődik a mérnöki, természettudományos feladatok számítógépes megoldása iránt. 

Nyitott a megfelelő szoftverek újabb verzióinak megértésére, az újabb alkalmazási lehetőségekre. 

d) autonómiája és felelőssége 

Önállóan felismeri a mérnöki, vegyészmérnöki feladatok folyamatszimulációs szoftverrel történő megoldásának 

lehetőségeit, és önállóan megoldja a feladatokat. 

Felelősséget vállal az eredményekért, az alkalmazott módszerek lényegét ismerteti, eljárását megvédi, ha 

szükséges. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kuki Ákos, egyetemi docens,PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

 

Az ismeretkör: Szakmai törzsanyag, Analitikai kémia 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 10 

Tantárgyai 1) Analitikai kémia I. (előadás) 

 2) Analitikai kémia I. (laboratóriumi gyakorlat) III. 3) Műszeres analitika alkalmazásai 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
165 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
166 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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(1.) Tantárgy neve:Analitikai kémia I. Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100/0(kredit%) 

A tanóra167 típusa: ea. és óraszáma: 30az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők168: - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb169): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok170:  

Részvétel az előadásokon (15 %) 

Kollokvium (írásbeli) (85 %). 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek:Szervetlen kémia. I., Szerves kémia I., Bevezetés a fizikába 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az analitikai kémiában alkalmazott leggyakoribb mértékegységek. Az analitikai kémia alkalmazásai. Az 

analitikai kémiai módszerek általános csoportosítása. Oldategyensúlyok analitikai kémiai vonatkozásai. 

Titrimetriás módszerek, alapfogalmak. Sav-bázis titrálások. Csapadékos titrálások. Permanganometria. 

Jodometria. Komplexometria. Az elválasztási módszerek elvi alapjai. Gravimetria. Extrakciós módszerek. A 

kromatográfia alapfogalmai. Hibaszámítás, a mérési adatok kiértékelésének statisztikai alapjai. Spektroszkópiai 

módszerek csoportosítása. Atomspektroszkópia. Uv- láthatós spektroszkópia. Potenciometria. Konduktometria. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Daniel C. Harris: Quantitative Chemical Analysis, 9th Ed., 2007, Freeman and CoH.H.  

Előadás segédanyaga (tanszéki honlapról letölthető) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismerje az analitikai kémiával kapcsolatos alapfogalmakat. 

Ismerje az analitikai kémia alkalmazási területeit, a módszerek csoportosítását. 

Ismerje a kvantitatív analitikai kémiai módszerek elvi alapjait. 

Ismerje a különböző elválasztási módszerek elvi alapjait.. 

Ismerje az atomspektroszkópiai módszerek, az UV-VIS spektroszkópia és a potenciometria elvi alapjait, 

alkalmazási lehetőségeit 

b) képességei 

Képes a klasszikus analitikai kémiai meghatározások megtervezésére és kivitelezésére. 

Érti a kémiai egyensúlyok analitikai kémiai alkalmazásának részleteit. 

Képes ismeretei alapján eldönteni, hogy egyszerű analitikai kémiai meghatározásokhoz milyen titrimetriás 

módszert kell alkalmazni. 

Képes az analitikai kémiai alapösszefüggések alapján analitikai kémiai számítási feladatok megoldására. 

Érti az analitikai kémiai eredmények hibájával és bizonytalanságával kapcsolatos problémákat. 

c) attitűdje 

Törekedjen az analitikai kémiai gondolkodásmód minél mélyebb elsajátítására.. 

Törekedjen az analitikai kémia multidiszciplináris alkalmazási lehetőségeinek megismerésére. 

Törekedjen a megszerzett analitikai kémiai ismereteinek továbbfejlesztésére. 

                                                         
 

167Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
168pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
169 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
170 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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d) autonómiája és felelőssége 

Legyen nyitott az analitikai kémiai feladatok megoldásában együttműködésre. 

Kritikusan elemezze az analitikai kémia mint tudományág lehetőségeit. 

Felelősségteljesen viszonyuljon az analitikai kémiai meghatározásokhoz, azok eredményéhez.  

Önálló módon dolgozza fel a tananyagot, törekedjen az ismeretek minél szélesebb körű, kötelező tanórákon 

kívüli megszerzésére. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Fábián István,egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

(2.) Tantárgy neve:Analitikai kémia I  (laboratóriumi gyakorlat) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100% 

gyakorlat(kredit%) 

A tanóra171 típusa: gyak., és óraszáma: 3az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők172(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb173): gyj 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok174(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):Bevezetés a fizikába(TTFBE3101), Általános kémia II.   

(TTKBL0101) 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Sav-bázis, komplexometriás, csapadékos és redoxi titrálások végzése, ismeretlen oldatok 

koncentrációjának meghatározása. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Ajánlott szakirodalom: 

1. Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai: kémiai és műszeres elemzés, Semmelweis Kiadó, 1999. 

2. Pungor Ernő: Analitikai kémia, Tankönyvkiadó, Budapest,  

3. Pokol György, SztatiszJanisz: Analitikai kémia I., BME Kiadó, 1999. 

4. Schulek Elemér, Szabó Zoltán László: A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei, 

Tankönyvkiadó 

5. Farkas Etelka, Fábián István, Kiss Tamás, Posta József, Tóth Imre, Várnagy Katalin: 

Általános és analitikai kémiai példatár, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.: 

                                                         
 

171Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
172pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
173pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
174pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

74  

a) tudása 

-Ismeri a kémiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket. 

-Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek alapvető 

elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem és a biológiai biztonság, vonatkozó előírásait. 

c) képességei 

-A laboratóriumi gyakorlati tevékenységhez megfelelő manualitással rendelkezik. 

-Alkalmazni tudja a szakterülethez kapcsolódó számítási módszereket. 

-Képes önállóan végrehajtani laboratóriumi részfolyamatokat. Képes felismerni a felmerülő 

problémákat és döntéseket hozni megoldásukra. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kállay Csilla, tudományos főmunkatárs, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

(3.) Tantárgy neve:Műszeres analitika alkalmazásai (előadás) Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100/0(kredit%) 

A tanóra175 típusa: ea. és óraszáma: 15az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők176: 

Frontális előadás, előre kiadott pdf formátumú jegyzet felhasználásával.  

Az előadások alatti  megértés elősegítésére „peer instruction” módszerrel történő, feleletválasztós és közös 

megbeszéléses problémamegoldást használunk. 

A vizsgára való felkészüléshez a szemeszter kezdetétől rendelkezésre áll a vizsga teljes anyagát magába foglaló 

egyetemi jegyzet. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb177): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok178: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek:Analitikai kémia I. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus során a hallgatók megismerkednek atöbb komponensű rendszerek komponensek szerinti 

szétválasztásának, és a kapcsolódó analitikájának alapelveivel, eszközeivel, a berendezések és esközök működési 

elveivel, módszereivel, technikai megvalósításával, az eredmények kiértékelésével. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Lázár István: Elválasztástechnika, egyetemi jegyzet, 2. javított kiadás, DE Szervetlen és Analitikai Kémiai 

Tanszék, 2013 (vagy újabb változat) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Rendelkezik azokkal az alapismeretekkel, amelyek lehetővé teszik az alapvető preparatív és analitikai kémiai 

folyamatok, berendezések és eszközök működésének megértését, az azokra épülő gyakorlat elemeinek 

megismerését, az ismeretek rendszerezését. 

                                                         
 

175Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
176pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
177 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
178 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges az ipari vagy laboratóriumi folyamatok, 

természeti erőforrások, biológiai, kémiai, biokémiai rendszerek elválasztásának, tisztításának, 

analitikájának,  alapvető gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Anyanyelvén tisztában van a az elválasztási és analitikai folyamatokat és eszközöket megnevező 

fogalomrendszerrel és terminológiával. 

Rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek (megfelelő szakmai irányítással) lehetővé teszik számára a 

bármilyen  folyamatok, rendszerek, tudományos problémák tudományos gyakorlatban elfogadott 

módszerekkel történő vizsgálatát. 

Tisztában van az elválasztástechnika lehetséges fejlődési irányaival és határaival, azok következményeivel.  

b) képességei 

Képes a természeti vagy mesterséges összetett rendszerekkel összefüggésben lévő elválasztási problémák, 

folyamatok megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok feldolgozására, valamint a 

feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes az elválasztásiés tisztítési folyamatokkal kapcsolatos törvényszerűségek ismeretében gyakorlati 

problémák megoldására, az elméleti és gyakorlati alkalmazásra,  a mérési eredmények kiértékelésére, 

értelmezésére, dokumentálására. 

Képes a szerzett tudását alapvető gyakorlati  problémák megoldására alkalmazni, beleértve azok számításokkal 

történő alátámasztását is. 

Képes a kapcsolatos ismereteinek kibővítésére/továbbfejlesztésére 

c) attitűdje 

Megszerzett elválasztástechnikai  ismereteinek alkalmazásával törekszik a természet - ezen belül 

hangsúlyozottan a kémiai jelenségek - és az ember viszonyának megismerésére, törvényszerűségeinek 

leírására. 

Szemléletmódja révén nyitott a szélesebb szakmai együttműködésre, befogadó a környezetvédelem  és az 

azokhoz kapcsolódó vonatkozásai iránt. 

d) autonómiája és felelőssége 

Szakmai irányítás mellett felelősséggel együttműködik más szakterületek (kiemelten a környezetgazdálkodási és 

környezetvédelemi területek) szakembereivel. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli, azokat hasonló szakmai beosztásban dolgozó munkatársak 

eredményeivel összeveti.  

Folyamatos témavezetői irányítás mellett vesz részt tudományos kutatásban. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Lázár István, egyetemi docens, CSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

(3.) Tantárgy neve:Műszeres analitika alkalmazásai (labor) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0/100(kredit%) 

A tanóra179 típusa: gyak. és óraszáma: 45az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők180: 

Módszer/készülék bemutatása. Mintaelőkészítés, minta és kalibráló oldatok készítése. Mérési gyakorlat 1-4 fős 

csoportokban. Mérési eredmények diszkussziója. Szoftveres szimuláció. Készülék demonstráció. Spektrumok 

kiértékelése, analitikai számolások. Referálás. Konzultáció. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb181): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok182:  

                                                         
 

179Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
180pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
181 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
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Gyakorlatijegy (szóbeli referálás, írásbeli dolgozat, mérési jegyzőkönyv, analitikai számítások és diszkusszió 

értékelése alapján). A félév végén záró dolgozat a gyakorlatokon megismert módszerekről. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek:Analitikai kémia I. (előadás), Analitikai kémia I. (laboratóriumi gyakorlat) 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Kromatogramok kiértékelése, Atomspektrometria (FAAS, FES, MP-AES, ICP-AES), pH-metria, 

Vékonyrétegkromatográfia (VRK), UV-Vis spektrofotometria, Nagyteljesítőképességű kromatográfia (HPLC) 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Daniel C. Harris: Quantitative Chemical Analysis, 7th Ed., 2007, Freeman and CoH.H.  

Willard, L.L. Merritt, J.A. Dean, F.A. Settle: Instrumental methods of Analysis, Wadsworth Publ. Co., Belmont, 

1988. 

Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Stanley R. Crouch: Fundamentals of Analytical Chemistry, 

8th. ed., 2004, Brooks/Cole 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismerje a műszeres analitika alapvető elveit, a műszeres analitikában használt fontosabb fogalmakat. 

Ismerje a műszeres analitikában alkalmazott módszereket elvét, a készülékek működésének lényegét. 

Ismerje a műszeres analitikai módszerek gyakorlati alkalmazását. 

b) képességei 

Képes a műszeres analitikai módszerek elméletének gyakorlati alkalmazására. 

Érti a műszeres analitikai jellegű összefüggéseket. 

Képes egy adott analitikai probléma megoldásához az optimális műszeres analitikai módszert kiválasztani.  

Képes az elsajátított módszerek alapján az analitikai problémák megoldásához a megfelelő mintavételi és 

mintaelőkészítési eljárások kiválasztására, a kapott mérési adatok feldolgozására és értelmezésére. 

Rendelkezik az analitikai problémák kapcsán problémamegoldó készségekkel. 

Képes a műszeres analitikai témájú szakirodalom feldolgozására, módszerek adaptálására. 

c) attitűdje 

Törekedjen a műszeres analitikai módszerek minél teljesebb megismerésére. 

Törekedjen a műszeres analitikai módszerek és problémák multidiszciplináris megismerésére.  

Törekedjen arra, hogy a műszeres analitikai problémákra szintetizáló látásmóddal tekintsen.  

Törekedjen arra, hogy a műszeres analitikai tudását folyamatosan továbbfejlessze. 

A környezettudatosság iránti elkötelezettsége irányítja és alakítja életvitelét és tetteit.  

d) autonómiája és felelőssége 

Nyitott a műszeres analitikával foglalkozó szakemberekkel való együttműködésre. 

Felelősséggel vizsgálja a műszeres analitikai problémákat és azokról véleményt alkot. 

Felelősséget vállal a műszeres analitikai vizsgálatok során kapott eredményeiért. 

A műszeres analitikai témájú szakirodalom feldolgozását megfelelő iránymutatás mellett önállóan végzi. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Gáspár Attila, egyetemi docens, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

 

Az ismeretkör: Szakmai törzsanyag,  Folyamatirányítás I  

Kredittartománya (max. 12 kr.): 7 

Tantárgyai: 1) Folyamatirányítás I. 2) Matematika III. 

                                                                                                                                                                                        
182 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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(1.) Tantárgy neve  :Folyamatirányítás I. Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 75/25(kredit%) 

A tanóra183 típusa: ea. / szem. és óraszáma: 30+15az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők184: - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb185): évközi 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok186: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek:Mérnöki számítástechnika és informatika 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az egyszerű szabályozási rendszerek. A vegyipari berendezések statikus és dinamikus viselkedése. A jelátvitelt 

meghatározó differenciálegyenlet felírása a mérlegegyenletek alapján és megoldásuk időtartományban néhány 

egyszerű esetben. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Mizsey, P.: Folyamatirányítási rendszerek. Egyetemi tananyag., 2. javított kiadás. Typotex kiadó, 2012 

Seborg, D. E., Edgar, T.F., Mellichamp, D. A., Doyle III, F. J.: Process Dynamics and Control., Third Edition, 

published by John Wiley & Sons, Inc., 2011 

Elnashaie, S. S. E. M. Garhyan, P.: Conversation Equations and Modelling of Chemical and Biochemical 

Processes., published by Marcel Dekker, Inc., 2003 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Megtanulják az egyszerűbb a folyamatirányítási rendszerek felépítését. 

Megismerik a műszerezési folyamatábrák értelmezését. 

A jelátvitel és a dinamikus viselkedés alapjait. 

b) képességei 

Képessé válik a hallgató berendezés szinten értelmezni a folyamatirányítási rendszert, a szabályozó és a 

szabályozott jellemzők párosítására. 

Képesek lesznek értelmezni a jelátviteli alapján a berendezés dinamikai viselkedését, működését, annak típusát. 

A műszerezési folyamatábra alapján kiigazodik a gyári berendezéseken. 

c) attitűdje 

Megérti az automatizálás lényegét és ezzel képessé válik a modern ipari termelést értelmezni, az új tudományos 

eredményeket megérteni. 

d) autonómiája és felelőssége 

Magasabb szakmai irányítás mellett képessé válik az üzemben az automatizálással is rendelkező berendezések 

üzemvitelének felügyeletére. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Árpád István, egyetemi adjunktus,PhD 

                                                         
 

183Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
184pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
185 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
186 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

(2.) Tantárgy neve:Matematika III. Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13:33-67 (kredit%) 

A tanóra187 típusa: előadás/gyakorlat és óraszáma:heti 1és2 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: -) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandótovábbi (sajátos) módok, jellemzők188(ha vannak):- 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb189): koll. és gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok190(ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):Matematika II. (TTMBE0803/TTMBG0803) 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a matematikai valószínűségszámítás axiomatikus 

felépítésével, alapvető eredményeivel, különös tekintettel a matematikai statisztika által aktívan használt 

eszközökkel. Elsajátítják továbbá az elemi statisztikai vizsgálat módszereit, így például a sokaságok 

mennyiségi és minőségi jellemzőinek leírását és a paraméterbecslés gyakran használt fajtáit. Betekintést 

nyernek a tanult ismeretek gyakorlati alkalmazásaiba is példákon keresztül. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Fazekas István. Valószínűségszámítás. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009. 

Douglas C. Montgomery, George C. Runger. Applied Statistics and Probability for Engineers, 5th 

edition. John Wiley & Sons, 2010. 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika alapvető eredményeit, összefüggéseit és 

gyakorlati problémák során hasznosítható módszereit. 

- Tisztában van az absztrakt fogalmak és objektumok értelmével, azokat biológiai folyamatok és 

rendszerek modelljeiben felismeri és értő módon alkalmazza. 

b) képességei 

- Képes a valószínűségszámítás és matematikai statisztika területén szerzett elméleti és gyakorlati 

ismereteit alkalmazott problémák, például egyszerűbb döntési és minőségbiztosítási feladatok során 

hasznosítani. 

- Képes tudását a biomatematika diszciplínáiban értő módon alkalmazni. 

c) attitűd 

- Igénye van korábban megszerzett lineáris algebrai, továbbá egy-és többváltozós valós analízisbeli 

ismereteit a matematika sztochasztikus vizsgálati módszereivel kibővíteni. 

- Törekszik elsajátított tudását a biomatematikai diszciplínák minél szélesebb körében hasznosítani, a 

biológiai folyamatok és rendszerek egzakt leírásában betöltött szerepüket megismerni. 

d) autonómia és felelősség 

                                                         
 

187Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
188pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
189 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
190 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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- Felelősen értékeli és határolja be a valószínűségszámítás és matematikai statisztika területén 

megszerzett ismereteinek alkalmazhatóságát és annak korlátait. 

- Tisztában van azok biomatematikai diszciplínákban elfoglalt értékével és szerepével és képes önálló 

alkalmazásukra. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Pintér Ákos, egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Szikszai Márton, egyetemi tanársegéd, MSc 

 

 

 

 

Az ismeretkör: Szakmai törzsanyag,  Géptan és művelettan I 

Kredittartománya (max. 12 kr.):9 

Tantárgyai: 1) Biomérnöki műveletek és folyamatok I. 2) Biomérnöki műveletek és folya-

matok II.  

 

 

(1.) Tantárgy neve: Biomérnöki műveletek és folyamatok I. Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 100-0(kredit%) 

A tanóra191 típusa: előadásés óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandótovábbi (sajátos) módok, jellemzők192(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb193): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok194(ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Megismerjék a biomérnöki gyakorlat biológiai és technológiai alapjait, a legfontosabb műveleteket és 

folyamatokat, valamint a köztük lévő minőségi és mennyiségi összefüggéseket. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező és ajánlott irodalom: 
 

1. Sevella B: Biomérnöki műveletek és folyamatok, Műegyetemi kiadó, 1998 

2. Sevella Béla: Biomérnöki műveletek példatár, Műegyetemi kiadó, 2001 

3. Pirt JS: Principles of Microbe and Cell Cultivation. Blackwell Scientific Publications, Oxford, UK, 1975 

                                                         
 

191Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
192pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
193pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
194pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

80  

4. Stanbury PF, Whitaker A: Principles of Fermentation Technology, Pergamon Press, Oxford, UK, 1984 

5. Fekete E, Karaffa L: Ipari biotechnológia, 2013 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:  

ismeri a biotechnológiai iparok gazdasági jelentőségét, a főbb termékeket, termelési statisztikákat, a mikróbák 

(vírusok, prokarióták, egysejtű és fonalas gombák) növekedésének törvényszerűségeit, azok vizsgálatát és fel-

használásukat a fermentációs folyamatokban. Tisztában van a mikrobiális sztöchiometria, az oltóanyag (ino-

kulum)előállítás, a szakaszosan és folytonosan növekedő mikrobiális rendszerek működésének alapjaival. Is-

meri a mikróbák tenyésztésére kialakított élettér, a bioreaktorok felépítését, a technológiai paraméterek (steri-

litás, levegőellátás, keverés, habzásgátlás, hőmérséklet, kémhatás) biztosításának módszereit.  

Képesség 

alkalmazza a fermentációs technológiát (fermentorok működtetése) és a bioanalitikát (analitikai és szerkezet-

vizsgáló eszközök alkalmazása).releváns matematikai, biológiai, kémiai, fizikai és mérnöki ismeretek elsajátí-

tása révén képes az interdiszciplináris gondolkodásra, mely alkalmassá teszi tudományos kísérletek tervezésé-

re, kivitelezésére és értékelésére. Innovatív gondolkodása és jó problémamegoldó képessége lehetővé teszi a 

tudományos problémák felismerését, felvetését és megoldását. képes az elméleti ismereteket gyakorlatban is 

megfelelően alkalmazni. képes önálló munkavégzésre illetve csapatmunkára is. 

Attitűd: 

érdeklődő és tanulmányozó magatartást mutat új tudományos területek megismerése iránt.  

gondot fordít elméleti tudásának és gyakorlati jártasságának tovább fejlesztésére, folyamatos önképzést foly-

tat.   

Autonómia és felelősség: 

Együttműködő, képes a szakmai ismereteket közérthetően kommunikálni csapata és környezete fe-

lé.Szakmailag elhivatott. Munkájában és azon kívül is környezet- és természettudatos magatartást követ. Az 

erkölcsi értékeket szem előtt tartja. Széles látókörrel és felelősségteljes gondolkodással rendelkezik.  

. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Karaffa Levente, tv. egyetemi docens, PhD/habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

(2.) Tantárgy neve: Biomérnöki műveletek és folyamatok II. Kreditértéke: 6 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 50-50(kredit%) 

A tanóra195 típusa: előadás és gyakorlat óraszáma: 30 és 45az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandótovábbi (sajátos) módok, jellemzők196(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb197): koll., gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok198(ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): : Biomérnöki műveletek és folyamatok I. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

                                                         
 

195Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
196pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
197pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
198pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Megismerjék a biomérnöki gyakorlat biológiai és technológiai alapjait, a legfontosabb műveleteket és 

folyamatokat, valamint a köztük lévő minőségi és mennyiségi összefüggéseket. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

1. Fekete E, Karaffa L: Ipari biotechnológia, 2013 

2. Sevella Béla: Biomérnöki műveletek példatár, Műegyetemi kiadó, 2001 

3. Pirt JS: Principles of Microbe and Cell Cultivation. Blackwell Scientific Publications, Oxford, UK, 1975 

4. Stanbury PF, Whitaker A: Principles of Fermentation Technology, Pergamon Press, Oxford, UK, 1984 

5. Sevella B: Biomérnöki műveletek és folyamatok, Műegyetemi kiadó, 1998 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:  

ismeri a legfontosabb mikrobiális metabolitok fermentációs úton történő előállításának technológiáját, a fo-

lyamatok mögött lévő mikrobiológiai, biokémiai és genetikai alapokat.. 

. 

Képesség 

alkalmazza a fermentációs technológiát (fermentorok működtetése), a bioanalitikát (analitikai és szerkezet-

vizsgáló eszközök alkalmazása) és a biokémiai-mikrobiális élettani ismereteket. 

releváns matematikai, biológiai, kémiai, fizikai és mérnöki ismeretek elsajátítása révén képes az interdiszcip-

lináris gondolkodásra, mely alkalmassá teszi tudományos kísérletek tervezésére, kivitelezésére és értékelésére. 

Innovatív gondolkodása és jó problémamegoldó képessége lehetővé teszi a tudományos problémák felismeré-

sét, felvetését és megoldását.  

képes az elméleti ismereteket gyakorlatban is megfelelően alkalmazni.  

képes önálló munkavégzésre illetve csapatmunkára is. 

 

Attitűd: 

érdeklődő és tanulmányozó magatartást mutat új tudományos területek megismerése iránt.  

gondot fordít elméleti tudásának és gyakorlati jártasságának tovább fejlesztésére, folyamatos önképzést foly-

tat.   

  

Autonómia és felelősség: 

Együttműködő, képes a szakmai ismereteket közérthetően kommunikálni csapata és környezete felé.   

Szakmailag elhivatott. Munkájában és azon kívül is környezet- és természettudatos magatartást követ.  

Az erkölcsi értékeket szem előtt tartja. Széles látókörrel és felelősségteljes gondolkodással rendelkezik.. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Karaffa Levente, tv. egyetemi docens, PhD/habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Dr. Fekete Erzsébet, egyetemi docens, PhD/habil, Molnár Ákos Péter, egyetemi tanársegéd 

 

 

Az ismeretkör: Szakmai törzsanyag,  Géptan és művelettan II 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 10 

Tantárgyai: 1) Mérnöki ismeretek I. 2) Vegyipari művelettan I. 

 

 

 

(1.) Tantárgy neve:Mérnöki Ismeretek Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12 
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50% elmélet, 50% gyakorlat (kredit%) 

A tanóra199 típusa: 2ea. / 2gyak. és óraszáma: 64 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve:  

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők200(ha vannak): 

speciális műszaki prezentáció 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb201): Kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok202(ha vannak):  

műszaki rajzok otthoni készítése 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):- 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tananyag első felében a hallgatók megismerik a műszaki rajz fogalmát, fajtáit, a rajzokkal 

szemben támasztott követelményeket, valamint a műszaki ábrázolás alapvető szabályait (alaki 

követelmények, rajzlapméretek, méretarányok, feliratmező, a rajzok és ábrák vonalai: 

vonalvastagságok, vonalcsoportok, vonalfajták.) Elsajátítják a nézetek rendjeit, a méretrendtől 

eltérő vetületeket és azok jelölését.  

A tananyag második fele kiterjed metszettel és szelvénnyel történő ábrázolásokra, a 

metszetfelület jelölésére, a méretmegadásra, és a méretszámok kiegészítőjeleire, ezen kívül a 

mérethálózat felépítésére. Bemutatjuk az egyszerűsített méretmegadás módjait, csavarkötések 

ábrázolását, a tűrésrendszerek, illesztések, és ezek alkalmazását. A félév végén kiterjed a 

tananyag a szerkezeti anyagok és azok tulajdonságaira, valamint különböző anyagvizsgálati 

módszerekre is. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 

• Bartha Miklós, Bándy Alajos, Cseke József, Klementis Csilla, László Gabriella, Lovas 

László, Nyitrai János, Nyolcas Mihály, Török István: Műszaki ábrázolás I.  

Typotex Kiadó, Budapest. 2012. ISBN 978-963-279-637-6 

• Fenyvesi Tibor: A műszaki rajz alapjai – Géprajzi ismeretek. Tankönyvmester Kiadó, 

Budapest, 2001. ISBN: 9639264709 

Ajánlott irodalom: 

• Fancsali József: Géprajz. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989, 

• Oldal György: Gépipari műszaki rajz. Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1984. 

• Herczeg István: Szerkesztési atlasz. Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1976. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., 

KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

pl.: 

a) tudása 

- Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működését és ezek szabályozási lehetőségeit. 

- Ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar fő termékeit, a gyártási technológiákat és a 

tervezési alapelveket.  

b) képességei 

                                                         
 

199Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
200pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
201pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
202pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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- Képes részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új 

eljárások, termékek kifejlesztésében, biológiai és rokon tudományok kutatásában. 

- Képes együttműködni és megfelelően kommunikálni más szakterület szakembereivel 

(más irányultságú mérnök, jogász, informatikus, menedzser stb.)  

c) attitűd 

- Törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen 

folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. 

- Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és 

innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére. 

- Érdeklődik a bioipari, biotechnológiai szakterülettel összefüggő új ismeretek, módszerek 

és eszközök iránt. 

d) autonómia és felelősség 

- Döntéseiért és beosztottjaiért felelősséget vállal, felelősséggel irányít és önirányít. 

- Képes a személyes motiváció és a csoportmunka összeegyeztetésére. 

- Törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai, bioetikai szabályok betartására. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kocsis Dénes László adjunktus (PhD) 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Fórián Sándor adjunktus 
 

 

(2.) Tantárgy neve:Vegyipari művelettan I. Kreditértéke: 6 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 33/67(kredit%) 

A tanóra203 típusa: ea. / szem. és óraszáma: 30+45az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők204: - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb205): évközi 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok206: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek: Szerves kémia I., Méröki ismeretek 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A vegyészmérnöki tudomány kialakulása, műveleti egység fogalma, a műveleti egységek csoportosítása, 

szakaszos és folyamatos eljárások, folyamatábrák típusai. 

A fizikai mennyiségek, mértékegység, dimenzió, dimenzionális homogenitás. A fizikai mennyiségek jellemzése. 

Skalár – vektor – tenzor. Kovariancia. Extenzív és intenzív mennyiségek.  

A termodinamika alapvető egyenlete, az egyensúly feltétele, fázisegyensúly, egyensúlyi görbe, munkavonal.  

Mérlegegyenletek. Áramok. Integrális és differenciális mérleg. Az Onsager összefüggés. A transzportelmélet, az 

általános transzportegyenlet – a műszaki folyamatok rendszerezésének alapja. Egyértelműségi feltételek.  

Tömegmérleg, energiamérleg, impulzusmérleg. Műveleti egység szabadsági foka. 

Aero- és hidrodinamika. Az alapegyenletek: Navier-Stokes törvény, ideális és veszteséges Bernoulli egyenlet. Az 

impulzustranszport egyenlete. Az impulzusmérleg. A tömegtranszport kontinuitási egyenlete. Tömegtranszport 

áramló folyadékban. 

Hasonlóság és modell. A jelenségek hasonlósága. Hasonlósági kritériumok és hasonlósági invariánsok. 

Hasonlósági transzformáció. A dimenzióanalízis tárgya és módszere. A dimenziómátrix. A dimenzió nélküli 

                                                         
 

203Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
204pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
205 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
206 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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számok meghatározása. Kapcsolat a dimenzió nélküli számok különböző csoportjai között. A dimenzióanalízis és 

a hasonlósági módszer összehasonlítása. 

Áramlás töltött oszlopban. Fluidizáció, szűrés, keverés, ülepítés. A membránszeparáció alapjai. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Fonyó Zsolt, Fábry György: Vegyipari művelettani alapismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (1998) 

Benedek Pál – László Antal: A vegyészmérnöki tudomány alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1964.  

Szücs Ervin: Dialógusok a műszaki tudományokról  2., átdolgozott és bővített kiadás MŰSZAKI 

KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST, 1976 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismeri a vegyipari művelettant leíró alaptörvényeket és természettörvényeket. Képes folyamatábrák 

értelmezésére és szerkesztésére. Tisztában van a műveleti egységek fogalmával, csoportosítási módjával, 

alapvető működésével. Képes anyag, energia és impulzusmérleg készítésére egyszerű és összetett műveleti 

egységekre és bonyolultabb folyamatokra. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, természeti 

erőforrások, élő és élettelen rendszerek kémiai vonatkozású alapvető gyakorlati problémáinak 

megoldásához. 

b) képességei 

Képes a természettudományi elméletek, paradigmák és elvek gyakorlati alkalmazására, vegyipari problémák 

megoldására, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is. 

Tisztában van a kémia és a vegyipar lehetséges fejlődési irányaival és annak korlátaival. 

Átlátja, ismeri és alkalmazza az alapvető vegyipari módszereket, valamint a hozzájuk kapcsolódó eszközöket és 

biztonságtechnikai ismereteket. 

Képes vegyipari területen felmerülő problémáit mind vegyész szakemberekkel, mind műszaki és 

természettudományos területen dolgozó szakemberekkel történő konzultáció során szakszerűen 

megfogalmazni. 

c) attitűdje 

Nyitott arra, hogy a témakörben új, tudományosan bizonyított ismereteket szerezzen, de elutasítsa a 

megalapozatlan, esetleg megtévesztő állításokat. 

d) autonómiája és felelőssége 

Felelősen működteti a vegyipari berendezéseket, eszközöket, illetve irányítja ezek működtetőit. 

Szakmai irányítás mellett megjelölt részfeladatokat önállóan képes a kurzusban szereplő témakörök kapcsán 

elvégezni, a kapott eredményt értelmezni, valamint reálisan értékelni. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Nagy Miklós, egyetemi adjunktus,PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

 

Az ismeretkör: Szakmai törzsanyag, Technológiai 

Kredittartománya (max. 12 kr.):4 

Tantárgyai: 1) Biztonságtechnika 2) Üzemlátogatás 

 

(1.) Tantárgy neve:Biztonságtechnika Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100/0(kredit%) 
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A tanóra207 típusa: ea. és óraszáma: 30az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők208: - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb209): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok210: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek:Mérnöki ismeretek 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

- Általános biztonsági szabályok.  

- Nagyobb balesetek és okainak ismertetése.  

- Mérgezések, zaj.  

- Inertizálás.  

- Elektromosság veszélyei.  

- Kémiai reakciók veszélyei.  

- Biztonsági szelepek, nyomásbiztosítás. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kompolthy Tivadar, Szalay László: Tűz- és robbanásvédelem, Műszaki Kiadó, Budapest (1990) 

Gyökös Tivadar: Tűzvédelem, Complex Kiadó, Budapest (2009) 

Kardos Márta: Kémiai biztonság, Complex Kiadó, Budapest (2009) 

Cseh Károly, Felszegi Sára, Kapás Zsolt: Munkavédelem, Egészségesebb munkahelyekért egyesület (2013) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismeri a biztonságos munkavégzés feltételeit. Tudja az egyes védőeszközök használatának elveit. Tisztában van 

azzal, hogy milyen műszaki megoldásokkal lehet csökkenteni a balesetek bekövetkezésének valószínűségét. 

b) képességei 

Képes rendszer szinten átlátni, értelmezni, alapvető munkavédelmi kérdéseket és tudja használni az erre a 

területre vonatkozó ismereteket. 

Képes a fenti területről és az ott megismert gyakorlati alkalmazásukról folytatni szakmai kommunikációt. 

Képes alapszinten új feladatok esetén a balesetvédelmi ismereteinek kibővítésére/továbbfejlesztésére. 

c) attitűdje 

Nyitott arra, hogy a témakörben új, ismereteket szerezzen. Munkatársait is a balesetvédelem és 

biztonságtechnika szabályainak betartására kéri és ebben saját munkájával példát is mutat. 

d) autonómiája és felelőssége 

Szakmai irányítás mellett kisebb részfeladatokat önállóan képes elvégezni. Képes munkavédelmi oktatás 

megtartására és egyszerűbb esetekben a lehetséges veszélyhelyzeteket reálisan értékelni. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Deák György, egyetemi docens,PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

(1.) Tantárgy neve: Üzemlátogatás Kreditértéke: 0+0+1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

                                                         
 

207Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
208pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
209 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
210 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0 - 100 (kredit%) 

A tanóra211 típusa: gyakorlat és óraszáma: 28 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők212 (ha vannak):  

 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb213): aláírás 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok214 (ha vannak):  

 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Országos jelentőségű vegyipari, gyógyszeripari és élelmiszeripari üzemek megtekintése, a bennük 

folyó termelő munka megtekintése. Nem titkolt cél a végzős hallgatók elhelyezkedési esélyeinek 

növelése. A hallgatók lehetőséget kapnak a régió és az ország fontosabb vegyipari, gyógyszeripari és 

élelmiszeripari üzemeinek megtekintésére. Az alábbi üzemeket szoktuk meglátogatni: TEVA-

Gyógyszergyár Zrt. (Debrecen), Evonik-Agroferm Zrt. (Kaba), Richter Gedeon Nyrt. (Budapest), 

Humán BioPlazma Kft. (Gödöllő), Sanofi-Chinoin Zrt. (Miskolc). Az adott üzem kollégáinak 

segítségével ismereteket szerezhetnek a hallgatók egy gyár termelési eszközeiről, folyamatairól, 

felmerülő problémáiról, azok megoldásának lehetőségiről. A hallgatók a gyárlátogatást követően 

rövid beszámolót írnak. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

- 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismerje a régió és részben az országos jelentőségű vegyipari és gyógyszeripari üzemeket és az 

általuk előállított termékeket. 

- Legyen tisztában a régió biotechnológiai cégeinek termeléséi profiljaival, az ott dolgozók 

tevékenységeivel, feladataival. 

- Ismerjen biomérnök végzettséggel betölthető munkaköröket, beosztásokat. 

- Ismerje a biotechnológiai termékek gyártásának legfontosabb eszközeit és folyamatait. 

- Legyen tisztában egy aszeptikus gyártósor működésével. 

- Ismerje meg a vegyipar és gyógyszeriparban alkalmazott gyártások körülményeit. 

b) képességei 

- Értse egy biotechnológiai vállalat működését. 

- Értse a gyártási folyamatok lépéseinek helyét az egész gyártási folyamaton belül. 

- Értse az aszeptikus gyógyszergyártás legfontosabb kritériumait. 

- Képes egy vállalatról nyert ismeretek alapján a saját jövőképének kialakítására. 

c) attitűd 

- Törekedjen egy biotechnológiai vállalat működésének, termelési folyamatainak megértésére. 

d) autonómia és felelősség 

- Tisztában van a biotechnológiai cégek által nyújtott lehetőségekről a régióban és részben 

                                                         
 

211 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
212 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
213 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
214 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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országosan is. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Németh Zoltán, egyetemi tanársegéd 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

Az ismeretkör: Differenciált szakmai, Növénybiológiai  

Kredittartománya (max. 12 kr.): 9 

Tantárgyai: 1) Növényélettan I. 2) Növényélettan II.  

 

(1.) Tantárgy neve:Növényélettan I Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100-0kredit%) 

A tanóra215 típusa: ea.és óraszáma: heti 2az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők216(ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb217): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok218(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A növényélettan tárgya. A növényi sejt és szervezet működésében, a környezettel való 

kölcsönhatásában fontos szerkezeti elemek, alkotók áttekintése, kapcsolata a növényi anyagcserével. A 

növények vízforgalma; az anyagfelvétel és –szállítás sejt- és szervezet szintű formái a növényekben. 

Az ásványi táplálkozás jelentősége a növényi anyagcserében. Az autotrófia fogalma és szerepe a 

növényi anyagcserében, alapvető elemek asszimilációja növényekben. A fényenergia megkötése 

konverziója; a fotoszintetikus apparátus felépítése és a fotoszintézis alapfolyamatainak ismertetése. A 

növények szénhidrát anyagcseréje és annak szerepe az alapvető növényi szerves vegyületek 

felépítésében. A szénhidrátok energiaforrás és szerkezet felépítő funkciói. A növények lipid- és 

aminosav anyagcseréje; a lipidek funkciói a növényi szervezetben. A növényi fehérjék alapvető 

jellemzői és funkciói. Biológiai oxidáció, lebontó folyamatok a növényi anyagcserében. Alapvető 

lebontó folyamatok, glikolízis, citrátkör és terminális oxidáció. A növények anyagcseréjének, a 

növekedés- és fejlődés alapfolyamatainak szabályozása: környezeti tényezők és fitohormonok. A 

növények és környezetük kapcsolata; extrém környezeti feltételek és a rájuk adott anyagcsere-

válaszok, a stressz-reakciók jellemzői. 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

                                                         
 

215Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
216pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
217pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
218pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Láng, F. (2007) Növényélettan. A növényi anyagcsere I-II. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest.  

Farkas, G. (1984) Növényi Biokémia. Akadémiai Kiadó, Budapest.  

Erdei L. (2004) Növényélettan. Növekedés- és fejlődésélettan. JATE Press. Szeged.  

Taiz, L., Zeiger, E. (1998) PlantPhysiology. SinauerAssocoates, Inc.,Publishers, Sunderland, 

Massachusetts. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.: 

g) tudás 

-Ismerje az oxigéntermelő fotoszintetizáló szervezetek korábban már megismert struktúráiban 

végbemenő életfolyamatokat, a növényi sejtek, szövetek és szervezet működését lehetővé 

anyagcsere-folyamatokat és a fotoszintézisre épülő anyagcsere szerepét, jelentőségét a földi élet 

evolúciójában és működésében. 

- Ismerje a növényélettanban használt alapvető fogalmakat és vizsgálati módszereket. 

 

h) képesség 

Legyen képes összefüggést találni az oxigéntermelő fotoszintetizáló szervezetekben: a struktúra-

funkció között, ill. az egyes anyagcsere-folyamatok és az egyedfejlődés, valamint a szervezet és 

környezet kölcsönhatásaiban. 

 Értse a szakirodalomban, sajtóban megjelenő növényélettani kutatásokkal kapcsolatos cikkek, hírek 

lényegét, legyen képes új ismeretek befogadására, kritikus értelmezésére. 

Legyen képes véleményt formálni a növényélettanhoz, mint tudományterülethez tartozó, közismertté 

váló eredményekről és témákról. 

-  

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Máthé Csaba, egy. docens, PhD; Dr: Surányi 

Gyula, egy.adjunktus, CSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Dr. Oláh Viktor, egy. adjunktus, PhD 
 

(1.) Tantárgy neve:Növényélettan I Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0-100(kredit%) 

A tanóra219 típusa: gyak.és óraszáma: heti 2az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők220(ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb221): gyj 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok222(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

 

                                                         
 

219Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
220pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
221pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
222pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A növényi sejt és szervezet működésében, a környezettel való kölcsönhatásában fontos szerkezeti 

elemek, alkotók vizsgálata festési és mikroszkópos módszerekkel. A növények vízforgalmát; 

anyagfelvételét és –szállítását bemutató kísérletek végrehajtása. Az ásványi elemek felvételének és 

asszimilációjának kimutatása növényekben. A fotoszintetikus apparátus felépítését és a fotoszintézis 

alapfolyamatait jellemző kísérletetek elvégzése. Az alapvető lebontó folyamatokat katalizáló, nem-

mitokondriális terminális oxidázok aktivitásának kimutatása. A növények anyagcseréjét, a növekedést- 

és fejlődést szabályozó növényi hormonok kimutatására szolgáló kísérletek elvégzése. A növényi 

szövettenyésztés alapmódszereinek megismerése bemutató kísérlet formájában. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Taiz, L., Zeiger, E. (1998) PlantPhysiology. SinauerAssocoates, Inc.,Publishers, Sunderland, 

Massachusetts. 

Erdei L. (2004) Növényélettan. Növekedés- és fejlődésélettan. JATE Press. Szeged. 

Növényélettani gyakorlatok (2004) (Növényélettani Tsz. munkatársai) JATE Press. Szeged. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.: 

i) tudás 

-Ismerje a növényi anyagcsere, növekedés és fejlődés alapfolyamatait, az alapvető élettani 

változásokat alapját képező biokémiai reakciókat. 

- Ismerje a növényélettan alapvető kísérletekben használt fogalomrendszerét és kísérleti módszereit. 

- Ismerje a kísérlet indítás és végrehajtás, az eredmény értékelés és bemutatás módszereit. 

 

j) képesség 

-Tudja a bemutatás után használni a hagyományos és újabb laboreszközöket, biológiai kísérletekben 

használatos alapműszereket (mikroszkóp, mérleg, centrifuga, spektrofotométer, stb.). 

 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr: Surányi Gyula, egy.adjunktus, CSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Dr. Oláh Viktor, egy. adjunktus, PhD 
 

(2.) Tantárgy neve:Növényélettan II Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: …..(kredit%) 

A tanóra223 típusa: szem.és óraszáma: heti  3az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők224(ha vannak): 

Szemináriumi formában történő oktatási mód; a növényélettan és biokémia újabb kutatási 

eredményeinek megismertetése a hallgatókkal oktatói téma összefoglalók és elsősorban egy-egy 

témakört áttekintő szakirodalmi cikkek feldolgozása révén. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb225): gyj. 

                                                         
 

223Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
224pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
225pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
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Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok226(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):Növényélettan I ea. és gyakorlat (TTBBE3010 és TTBBL3010) 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A növényi sejt nukleáris, kloroplasztisz és mitokondriális genomjának szerkezete és működése.A 

fénytől függő növényi    génexpresszió. A növényi fehérjék anyagcseréje, funkcióik és transzportjuk. A 

C- és N-anyagcsere biokémiai reakcióinak jellemzése és szabályozása. A másodlagos vagy speciális 

anyagcseretermékek és szerepük a növényekben. A növények és környezetük kölcsönhatásai: 

környezeti szignálok és növényi jelátviteli utak, a környezeti változásokra adott növényi 

válaszreakciók jellemzői. A növényi hormonok anyagcsere- és génexpresszió szabályozó funkciói. A 

növekedés és fejlődés alapfolyamatai és szabályozásuk. A növényi biotechnológia alapmódszereinek 

áttekintése és a kapott eredmények alkalmazási területeinek bemutatása. 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

R. Jones, H. Ougham, H. Thomas and S. Waaland (2012) The Molecular Life of Plants. Wiley-

Blackwell 

Láng, F. (2007) Növényélettan. A növényi anyagcsere I-II. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest.  

 

az egyes szemináriumi alkalmakhoz elektronikus formában biztosított áttekintő szakirodalmi cikkek 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.: 

a) tudás 

-Ismerje a növényi sejtek, szövetek és szervezet működését lehetővé anyagcsere-folyamatokat és a 

fotoszintézisre épülő anyagcsere különböző biokémiai reakcióinak kapcsolódási pontjait. 

- Ismerje az anyagcsere, a növekedés és fejlődés genetikai, epigenetikai és hormonális 

szabályozásának alaptípusait és azok jellemzőit. 

 

b) képesség 

-Legyen képes összefüggést találni az oxigéntermelő fotoszintetizáló szervezetekben: a struktúra-

funkció között, ill. az egyes anyagcsere-folyamatok és az egyedfejlődés, valamint a szervezet és 

környezet kölcsönhatásaiban. 

- Értse a szakirodalomban, megjelent és a szemináriumi alkalmakon értékelt növényélettani 

kutatásokkal kapcsolatos cikkekben közölt eredményeket és módszereket, legyen képes új ismeretek 

befogadására, kritikus értelmezésére. 

- Legyen képes véleményt formálni a növényélettanhoz, mint tudományterülethez tartozó, 

közismertté váló eredményekről és témákról. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr: Surányi Gyula, egy.adjunktus, CSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Dr. Máthé Csaba, egy. docens, PhD 

Dr. Mikóné Hamvas Márta, egy. docens, PhD 

Dr. Oláh Viktor, egy. adjunktus, PhD 
 

 
 

 

                                                         
226pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Az ismeretkör: Differenciált szakmai, Állatbiológiai 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 6 

Tantárgyai: 1) Sejtbiológia 2) Állatélettan  
 

(1.) Tantárgy neve:Sejtbiológia Kreditértéke: 2+2 

A tantárgy besorolása: kötelező (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: …..(kredit%) 

A tanóra227 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 +30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők228(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb229): koll. gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok230(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. és 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):…………….. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A sejtbiológia a modern biológiának azon ága, amely celluláris szinten vizsgálja az egyes életjelenségeket. A 

módszerei és látásmódja gyakorlatilag az élettudományok minden területén használható. Ezért célunk az alapvető 

sejtbiológiai fogalmak és módszerek lényegének megismertetése a hallgatókkal. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

- Bánfalvi G.: Molekuláris sejtbiológia 2. kiadás, Kossuth Kiadó, Debrecen 2. 2006. 

- Szabó Gábor: Sejtbiológia, medicina, 2009 

Ajánlott szakirodalom: 
GeraldKarp: CellBiology,  6th.Ed. John Wiley and Sons, 2010 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:  

Ismerje a sejtbiológiában használt fontosabb fogalmakat. 

Ismerje az elméleti és gyakorlati alapokat és azok lényegét. 

Tudjon példákat mondani az egyes jelenségek gyakorlati jelentőségére. 

Képesség: 

Legyen képes egyszerűbb sejtbiológiai összefüggések felismerésére.  

Értse a sajtóban megjelenő sejtbiológiai kutatással kapcsolatos hírek lényegét. 

Legyen képes véleményt formálni sejtbiológiai vonatkozású kérdésekben. 

Értse, az élő rendszerek alapegységeinek működését, szerveződését. 

Tudja alkalmazni a gyakorlatban a sejttani kutatások alapvető eszköztárát. 

Formáljon véleményt a sejtbiológiával összefüggő kérdések etikai és társadalmi vonatkozásairól.  

                                                         
 

227Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
228pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
229pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
230pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

http://www.mimi.hu/elet/biologia.html
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Attitűd: 

Legyen nyitott a változásokra, a biológiai kutatásokban megjelenő újabb módszerekre, a molekuláris 

szemléletre. 

Legyen nyitott az önképzésre. 

Törekedjen az összefüggések megértésére, feltárására. 

Legyen elkötelezett. 

Legyen érdeklődő. 

Legyen motivált. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szemán-Nagy Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 
 

(2.) Tantárgy neve:Sejtbiológia Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: …..(kredit%) 

A tanóra231 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők232(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb233): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok234(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):…………….. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A sejtbiológia a modern biológiának azon ága, amely celluláris szinten vizsgálja az egyes életjelenségeket. A 

módszerei és látásmódja gyakorlatilag az élettudományok minden területén használható. Ezért célunk az alapvető 

sejtbiológiai fogalmak és módszerek lényegének megismertetése a hallgatókkal. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

- Bánfalvi G.: Molekuláris sejtbiológia 2. kiadás, Kossuth Kiadó, Debrecen 2. 2006. 

- Szabó Gábor: Sejtbiológia, medicina, 2009 

Ajánlott szakirodalom: 
GeraldKarp: CellBiology,  6th.Ed. John Wiley and Sons, 2010 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:  

                                                         
 

231Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
232pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
233pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
234pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

http://www.mimi.hu/elet/biologia.html
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Ismerje a sejtbiológiában használt fontosabb fogalmakat. 

Ismerje az elméleti és gyakorlati alapokat és azok lényegét. 

Tudjon példákat mondani az egyes jelenségek gyakorlati jelentőségére. 

Képesség: 

Legyen képes egyszerűbb sejtbiológiai összefüggések felismerésére.  

Értse a sajtóban megjelenő sejtbiológiai kutatással kapcsolatos hírek lényegét. 

Legyen képes véleményt formálni sejtbiológiai vonatkozású kérdésekben. 

Értse, az élő rendszerek alapegységeinek működését, szerveződését. 

Tudja alkalmazni a gyakorlatban a sejttani kutatások alapvető eszköztárát. 

Formáljon véleményt a sejtbiológiával összefüggő kérdések etikai és társadalmi vonatkozásairól.  

Attitűd: 

Legyen nyitott a változásokra, a biológiai kutatásokban megjelenő újabb módszerekre, a molekuláris 

szemléletre. 

Legyen nyitott az önképzésre. 

Törekedjen az összefüggések megértésére, feltárására. 

Legyen elkötelezett. 

Legyen érdeklődő. 

Legyen motivált. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szemán-Nagy Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 
 

 

 

(4.) Tantárgy neve:Állatélettan Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100-0(kredit%) 

A tanóra235 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők236(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb237): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok238(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):…………….. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az állatélettan a modern biológiának azon ága, amely az állatok egyes életjelenségeit és szabályozási 

                                                         
 

235Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
236pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
237pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
238pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

http://www.mimi.hu/elet/biologia.html
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mechanizmusait vizsgálja.A módszerei és látásmódja gyakorlatilag az élettudományok minden területén 

használhatók. Ezért célunk az alapvető fiziológiaifogalmak és módszerek lényegének és alkalmazásának 

megismertetése a hallgatókkal. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Ádám Gy., Fehér O.: Élettan biológusoknak, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 

Knut Schmidt-Nielsen: Animalphysiology, Cambridge University Press, 1997. 

Eckert: Animalphysiology. Mechanisms and adaptations. W.H. Freeman and Company, 1998 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.: 

e) tudása 

Ismerje az állatélettanban használt fontosabb fogalmakat. 

Ismerje a tanult módszereket és azok lényegét. 

Tudjon példákat mondani az egyes módszerek gyakorlati alkalmazására. 

f) képességei 

Legyen képes egyszerűbb állatélettani feladatokhoz szükséges módszerek kiválasztására.  

Értse a sajtóban megjelenő állat- és humánélettani kutatással kapcsolatos hírek lényegét. 

Legyen képes véleményt formálni. 

Értse a főbb életjelenségek élettani hátterét. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Máthéné dr. Szigeti Zsuzsa, egyetemi 

adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 
 

 

 

Az ismeretkör: Differenciált szakmai, Biomatematika I 

Kredittartománya (max. 12 kr.):11 

Tantárgyai: 1) Matematikai modellezés 2) Numerikus matematika  

 

(1.) Tantárgy neve:Matematikai modellezés Kreditértéke: 4+2 

A tantárgy besorolása: kötelezőenválasztható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 67-33 (kredit%) 

A tanóra239 típusa: előadás/gyakorlatés óraszáma: heti 3/2 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve:-) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők240(ha 

vannak):esettanulmányok 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb241): kollokvium/gyakorlati jegy 

                                                         
 

239Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
240pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
241 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
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Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok242(ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Matematika III. (TTMBG0804) 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek biológiai folyamatok és rendszerek absztrakt 

matematikai leírásával és általánosságban a matematikai modellalkotás alapvető kérdéseivel és 

eszközeivel. Elsajátítják az legfontosabb biomatematika modellek megalkotásában felhasznált 

analitikus, numerikus és sztochasztikus módszereket, továbbá esettanulmányok és valós példák 

segítségével képessé válnak önálló matematikai modell felírására, verifikálására és alkalmazására. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

James D. Murray. Mathematical Biology, I. An Introduction. Springer 2004. 

James D. Murray. Mathematical Biology, II. Spatial Models and Biomedical Applications. Springer, 

2004. 

John Maynard Smith. Evolution and the Theory of Games. Cambridge University Press, 1982. 

Jeffrey R. Chasnov. Mathematical Biology, Lecture Notes for Math 4333. Egyetemi jegyzet. 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri a biológiai folyamatok és rendszerek matematikai modellezésének legfontosabb alapeseteit, 

azok realisztikus feltételek melletti megalkotásának módszertanát, verifikálását és az ezekhez 

szükséges széleskörű matematikai apparátust. 

- Tisztában van a biológia diszciplíniában felbukkanó objektumok absztrakt matematikai 

megközelítésével. 

b) képességei 

- Képes a biológiai rendszerek és folyamatok matematikai modellezéséről szerzett ismeretei alapján 

valós adatok vizsgálata során megfelelő modell alkotására, annak verifikálására és szükség esetén 

realisztikusabbá tételére.  

- Képes elméleti és gyakorlati biológia problémáiban az egzakt módon, matematikai eszközökkel 

leírható törvényszerűségek feltárására és következményeiknek értelmezésére. 

c) attitűd 

- Igénye van korábban megszerzett széleskörű matematikai eszköztárának valós biológiai folyamatok 

és rendszerek matematikai törvényszerűségeinek leírása során való alkalmazhatóságával 

megismerkedni. 

- Törekszik a megismert modelleket értő módon és a biomatematika minél nagyobb területén 

hasznosítani. 

d) autonómia és felelősség 

- Felelősen értékeli és határolja be a matematikai modellalkotással kapcsolatosan elsajátított 

módszerek alkalmazhatóságát és azok korlátait, jellemző hibáit. 

- Tisztában van ezek valós biológiai folyamatok és rendszerek tanulmányozásában betöltött szerepével 

és értékével. 

- A megszerzett ismeretek felhasználásával képes önállóan biomatematikai modelleket alkotni és 

azokat verifikálni. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Pintér Ákos, egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Szikszai Márton, egyetemi tanársegéd, MSc 

 

 

                                                         
242 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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(2.) Tantárgy neve: Numerikus matematika Kreditértéke: 3+2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12:60-40 (kredit%) 

A tanóra243 típusa: ea. + gyak. és óraszáma: 28+28 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők244 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb245): kollokvium és gyakorlati jegy. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok246 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Matematika III 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Gauss-elimináció és változatai: algoritmusai, műveletigénye, főelemkiválasztás, nem teljes Gauss-elimináció. 

Lineáris és nemlineáris rendszerek iterációs megoldásai: Gauss-Seidel iteráció, gradiens módszer, konjugált 

gradiens módszer, Newton-módszer, lokális és globális konvergencia, kvázi-Newton-módszer, Levenberg–

Marquardt algoritmus, Broyden-módszer. Sajátérték feladatok megoldása: hatványmódszer, inverz iteráció, 

eltolás, QR-módszer. Interpolációs és approximációs feladatok: Lagrange- és Hermite-interpoláció, spline 

interpoláció, Csebisev-approximáció. Kvadratúraformulák: Newton-Cotes formulák, Gauss-kvadratúra. 

Közönséges differenciálegyenletek numerikus módszerei: Euler-módszer, Runge-Kutta módszerek, véges 

differencia eljárások, végeselem módszer 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Stoyan Gisbert: Numerikus módszerek I, Typotex Kiadó, Budapest, 2002. 

2. Móricz Ferenc: Numerikus analízis I, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 

3. Móricz Ferenc: Numerikus analízis II, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. 

4. A. A. Szamarszkij: Bevezetés a numerikus módszerek elméletébe, Tankönyvkiadó, Budapest, 

1989. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

g) tudása 

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az 

ezekre épülő vizsgálati módszereket. 

Ismeri az általános és bioipari művelettan elveit, összefüggéseit, eljárásait. 

h) képességei 

Alkalmazni tudja a szakterülethez kapcsolódó számítási, biometriai és modellezési módszereket, képes 

számítástechnikai ismeretek, adatbázisok alkalmazására. 

Képes a törvényszerűségek, összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására 

Képes biotechnológiai jellegű laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új 

                                                         
 

243 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
244 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
245 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
246 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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vizsgálati módszerek, metodikák elsajátítására, munkavédelmi feladatok megoldására. 

Képes részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új 

eljárások, termékek kifejlesztésében, biológiai és rokon tudományok kutatásában. 

Képes bonyolultabb feladatok elvégzésére, ismeretek gyakorlati alkalmazására a választott 

specializációnak megfelelő szakterületen. 

Képes együttműködni és megfelelően kommunikálni más szakterület szakembereivel (más 

irányultságú mérnök, jogász, informatikus, menedzser stb.) 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Mészáros Fruzsina 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

 

Az ismeretkör: Differenciált szakmai, Biomatematika II 

Kredittartománya (max. 12 kr.):4 

Tantárgyai: 1) Biomatematika számítógéppel 

 

 

(1.) Tantárgy neve:Biomatematika számítógéppel Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelezőenválasztható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 100-0 (kredit%) 

A tanóra247 típusa: előadás/laborés óraszáma: heti 1/2az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve:-) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandótovábbi (sajátos) módok, jellemzők248(ha 

vannak):esettanulmányok, tematikus prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb249): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok250(ha vannak): beadandó 

programozási feladatok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):Matematikai modellezés (TTMBE0805, TTMBG0805) 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a biológiai rendszerek és folyamatok matematikai 

modellezésének és vizsgálatának egy rendkívül aktív területével, az úgynevezett számítógépes 

biomatematikával. Képesség válnak nagy mennyiségű biológiai információ számítógépes vizsgálatára, 

felépített modellek szimulálására, grafikus megjelenítésére. Ezen túlmenően megismerkednek az R 

programnyelv használatával és a formális programozás alapjaival is 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

                                                         
 

247Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
248pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
249 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
250 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Norman Matloff. A Tour of Statistical Software Design. 2011. ISBN-13: 978-1-59327-384-2. 

James D. Murray. Mathematical Biology, I. An Introduction. Springer 2004. 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri az R, mint programozási nyelv és statisztikai programcsomag, használatát, annak alkalmazási 

lehetőségeit összetett biológiai folyamatok és rendszerek számítógépes tanulmányozása során. 

- Tisztában van a számítógépes módszerek és szimulációk felépítésével, legfontosabb szempontjaival 

és azokat értő módon hasznosítja alkalmazott problémák esetén. 

b) képességei 

- Képes az R-hez, mint programozási nyelv és statisztikai programcsomag, kapcsolódó ismereteit 

alkalmazott biomatematikai problémák megoldása során hasznosítani. 

c) attitűd 

- Igénye van a biomatematika renkdívül aktív és modern területével, a számítógépes biomatematikával 

megismerkedni, arra vonatkozóan tudását szélesíteni. 

- Törekszik az elsajátított programozási ismereteit biológiai rendszerek és folyamatok minél szélesebb 

palettáján alkalmazni. 

d) autonómia és felelősség 

- Felelősen értékeli és határolja be a számítógépes biomatematika területén megszerzett ismereteit, az 

elsajáított módszerek alkalmazhatóságának korlátait. 

-Tisztában van a számítógépes vizsgálatoknak és szimulációknak a biomatematikai modellek 

tanulmányozásában betöltött szerepével és jelentőségével. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Pintér Ákos, egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Szikszai Márton, egyetemi tanársegéd, MSc 

 

 

Az ismeretkör: Differenciált szakmai, Környezetvédelmi 

Kredittartománya (max. 12 kr.):5 

Tantárgyai: 1) Környezet- és természetvédelem  

 

 

(1.) Tantárgy neve: Környezet- és természetvédelem Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 100-0(kredit%) 

A tanóra251 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: heti 2 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve:  

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők252 (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb253): koll.  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok254 (ha vannak):  

                                                         
 

251 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
252 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
253 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
254 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A környezeti problémák kialakulása. A környezetvédelem fejlődése. Természetvédelem. A természetvédelem 

szabályozása, rendszere. Védett területek típusai. A természetmegőrzés esélyei. A természet védelmét szolgáló jogi 

eszközök. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények. A világ népesedési folyamatai. A népesedési mutatók. 

Magyarország és az EU népességének jellemzői. Az energia ellátás alakulása . A fosszilis és a megújuló 

energiaforrások és használatuk előnyei, hátrányai. Az atomenergia és használatának környezeti kockázatai. 

Vízkészletek a Földön. Az ivóvízellátás problémái. Szennyvizek típusai, a szennyvíztisztítás alapjai. A hulladék 

fogalma, típusai. A hulladékkezelés (hasznosítás, ártalmatlanítás) módjai. A talajt érő káros környezeti hatások: 

talajszennyezés, talajpusztulás, másodlagos szikesedés. A légszennyező anyagok és hatásaik: szmogképződés, 

klímaváltozás, a sztratoszférikus ózon csökkenése, a környezet savasodása. Az erdőkkel kapcsolatos problémák: 

erdőpusztulás, erdőirtás. Az erdők környezetvédelmi szerepe. Magyarország erdeinek állapota. A környezetünkben 

lévő természetes és mesterségesen megnövelt sugárzások és hatásaik az emberre. Zajok és rezgések hatása az 

emberre. A környezeti változások hatása az egyénre és a társadalomra. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Szabó M., Angyal Zs. 2011: A környezetvédelem alapjai. Typotex Kiadó, Budapest 

Kerényi A. 2003: Környezettan. Mezőgazda Kiadó, Budapest 

Nánási I. 2005: Humánökológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:  

Ismeri a globális környezeti problémákat. 

Ismeri a legfontosabb, legnagyobb környezeti kockázatot jelentő szennyezőanyagokat és azok hatásait. 

Ismeri a környezetszennyezés okozta problémákat és azok megoldási lehetőségeit. 

Képesség: 

Rendelkezik a környezetszennyezési problémák felismeréséhez és megoldásához szükséges készségekkel.  

Képes az elméletek gyakorlati alkalmazására. 

Képes a környezeti adatok feldolgozására és értékelésére. 

Attitűd: 

Törekszik a környezetszennyezési problémák minél teljesebb megismerésére. 

Igyekszik szakmai tudásának továbbfejlesztése.  

Érzékeny a környezetszennyezés okozta problémákra. 

Környezettudatosan viselkedik és igyekszik másokat is erre ösztönözni. 

Autonómia és felelősség: 

Nyitott a más szakterületeken dolgozókkal való együttműködésre. 

Felelősséget vállal döntéseiért. 

Felelősséggel  vizsgálja a környezeti problémák következményeit és felelősséget érez azok megoldása iránt. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kaszáné Dr. Kiss Magdolna, egyetemi adjunktus, 

PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Simon Edina, 

egyetemi adjunktus, PhD; Gyulai István, egyetemi tanársegéd 

 

 

(1.) Tantárgy neve:Környezet és természetvédelem gyakorlat Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 60 kredit%) 

A tanóra255 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 az adott félévben, 
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(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: magyar) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők256(ha vannak): eset 

ismertetés, prezentációk 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb257): gyj 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok258(ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Akörnyezeti és természetvédelmi vizsgálatok során felmerülő vizsgálati kérdések megbeszélése. Min-
tavételi módszerek elsajátítása. Víz és üledék mintavételi eljárások. A VKI biológiai csoportjainak vizs-
gálata. Hidromorfológiai állapotfelmérés készítése. Talajmintavétel, talajoldat készítés, talajban előfor-
duló szennyező anyagok toxikus hatásának vizsgálata. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Németh J. (1998) A biológiai vízminősítés módszerei. Vízi természet és környezetvédelem. VTKV- 
7 Budapest 
Rakonczai J. (2003) Globális környezeti problémák. Lazi Könyvkiadó, Szeged 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.: 

a) tudása 

-Ismerje a természetvédelem alapfogalmait és feladatait.  

-Ismerje a környezetvédelem során alkalmazható vizsgálati módszereket és azok lényegét.  

-Ismerje a természetvédelem hazai és globális kérdéseit és problémáit. Ismerje a 

természetvédelemben alkalmazott módszereket.  

-Ismerje a környezetvédelem kapcsán elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási 

lehetőségeit. Ismerje a környezetvédelmi ajánlások fontosabb típusait.  

b) képességei 

- Érti a természetvédelmi összefüggéseket, a globális problémák okait.  

-Képes a természetvédelmi problémák értelmezésére és magyarázatára.  

-Rendelkezik a természetvédelmi és környezetvédelmi problémák kapcsán problémamegoldó 

készségekkel.  

-Képes a természetvédelmi és környezetvédelmi témájú szakirodalom feldolgozására. 

c) Attitűd: 
Érzékeny a globális problémákra. Törekedjen arra, hogy a globális környezetvédelmi problémákkal 

kapcsolatos tudását folyamatosan továbbfejlessze. Törekedjen természetvédelem elméleti hátterének minél 

teljesebb megismerésére. Törekedjen a természetvédelmi problémák multidiszciplináris megismerésére. 

Törekedjen arra, hogy a természetvédelmi problémákra, feladatokra szintetizáló látásmóddal tekintsen. 

Törekedjen arra, hogy a természetvédelemmel kapcsolatos tudását folyamatosan továbbfejlessze. 
 

d) Autonómia és felelősség: 
Nyitott a természetvédelmi és környezetvédelmi szakemberekkel való együttműködésre. Felelősséggel 

vizsgálja a természetvédelmi problémákat és azokról véleményt alkot. Felelősséggel vállalja a globális 

környezeti problémákról alkotott véleményét. Felelősséggel fogalmaz meg ajánlásokat a globális környezeti 

problémákkal kapcsolatban  

 

                                                                                                                                                                                        
255Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
256pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
257pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
258pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Simon Edina, habil. e. adjunktus, PhD; Gyulai 

István, e. tanársegéd 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

 

Az ismeretkör: Differenciált szakmai, Környezetbiológiai 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 9 

Tantárgyai: 1) Biodiverzitás 2) Környezettechnológia 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Biodiverzitás Kreditértéke: 1+3 

A tantárgy besorolása: választható  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 25-75 (kredit%) 

A tanóra259 típusa: ea. és szem. és óraszáma: heti 2+2 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők260 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb261): koll. gyj 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok262 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): …………….. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

megtanulják és megértsék a biológiában és az élet számos más területén központi szerepet játszó biológiai 

sokféleséggel kapcsolatos alapvető fogalmakat és modelleket.  

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Tóthmérész, B. 1997: Diverzitási rendezések. Scientia Kiadó, Budapest.  

Rosenzweig, M. L. 1995: Species Diversity in Space and Time. Cambridge University Press, Cambridge, 

UK. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

pl.:  

f) tudása 

                                                         
 

259 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
260 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
261 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
262 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Ismerni fogják a biológiai sokféleséggel kapcsolatos alapvető ismeretket. 

Rendelkezik az élő rendszerek egyed alatti és feletti szintjeihez kapcsolódó alapismeretekkel és 

rendszerezni, alkalmazni tudja azokat; 

A biológia alapvető részterületeinek (rendszertan, szervezettan, sejttan, ökológia, mikrobiológia, élettan, 

genetika, evolúció, biotechnológia, bioetika, biostatisztika, humánbiológia, biokémia, biofizika, 

molekuláris biológia) ismeretköreivel, alapfogalmaival és terminológiájával tisztában van.  

Megtalálja az összefüggéseket a különböző tárgyak keretében elsajátított ismeretkörök között. 

g) képességei 

Képesek lesznek mérlegelni és értékelni a biológiai sokféleséggel kapcsolatos alapvető információkat. 

Képes lesznek használni a biológiai sokféleséggel kapcsolatos eljárásokat. 

Képes a biológia alapszakon elsajátított tudás és megismerés alkalmazására, közreműködni a tudományos 

kutatásban és új tudományos eredmények létrehozásában. 

Képes a biológia szakterületen tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten (7. szint) 

történő folytatására, szakirányú továbbképzésbe való részvételre.  

Képes a biológia témakörében szakszerűen kifejezni magát mind szóban, mind írásban, rendelkezik 

együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással. 

 

h) Attitűd: 

Legyen motivált egy gyorsan fejlődő tudományterület ismereteinek nyomonkövetésére.  

Törekedjen, hogy alkalmazni tudja az eljárások lényegét és fontosságát a konkrétan megoldandó feladatok 

szempontjából.  

 

i) Autonómia és felelősség: 

Képes legyen csapatamunkában dolgozni és együttműködni más szakterületeken dolgozókkal. 

Legyen nyitott a társadalom számos szegmensében a biológiai sokiféleséggel összefüggésben megjelenő 

kérdésekre. 

A közös munka során legyen kommunikatív, hogy saját szakterületei oldaláról jelentkező igényeket 

elfogadtassa a más szakterületet művelő, de vele együtt dolgozó kollegákkal. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Tóthmérész Béla, egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 
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(2.) Tantárgy neve:Környezettechnológia (előadás) Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100/0(kredit%) 

A tanóra263 típusa: ea. és óraszáma: 30az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők264: - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb265): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok266: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek: Általános kémia II. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A természet és az ember (a technoszféra) kapcsolata. Fenntartható fejlődés. 

Az ipari hulladékok fajtái, keletkezésük megelőzésének lehetőségei. 

Additív, termelésbe és termékbe integrált környezetvédelem. 

A különböző halmazállapotú hulladékok kezelésének technológiai módszerei. 

A levegőt és vizeket szennyező anyagok, szennyvíztisztítás. 

Talajszennyezés és kezelése. 

Zaj- és rezgésvédelem. 

Megújuló energiaforrások. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Borda Jenő, Lakatos Gyula, Szász Tibor: Környezetvédelem (Ipari környezetvédelem, Környezetgazdaságtan), 

(Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003) 

Barótfi István: Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó, 2000) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismeri az ipari termelési folyamatok környezeti hatásait, az ipari környezetvédelem elvi, technológiai és 

műveleti megvalósítási lehetőségeit. Tudja, hogyan lehet a különböző iparágak szennyezőanyagait kezelni 

illetve csökkenteni. 

b) képességei 

Képes felismerni egy ipari termelő eljárás környezetre gyakorolt veszélyeit, megfelelő megoldást tud javasolni 

ezek minimalizálására, kezelésére. Egy új termelő egység tervezése során kellő figyelmet fordít arra, hogy 

az a környezetét lehető legkisebb mértékben terhelje, hulladéktermelése minimális legyen, 

felelősségteljesen gondolkodik az előállított termék teljes életciklusáról. 

c) attitűdje 

Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív 

eljárások, módszerek alkalmazására. Munkájának végzésében, az új technológiai folyamatok, eljárások 

bevezetésében mindig szem előtt tartja a fenntarthatóság szempontjait. 

d) autonómiája és felelőssége 

Szükség, lehetőség esetén javaslatot tesz a korábban alkalmazott anyagok, módszerek helyettesítésére, új 

                                                         
 

263Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
264pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
265 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
266 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Rácz Dávid, egyetemi tanársegéd,PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

 
 

(2.) Tantárgy neve:Környezettechnológia (labor) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0/100(kredit%) 

A tanóra267 típusa: gyak. és óraszáma: 30az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők268:  

A mérő berendezés, vagy/és a minta előkészítése és mérések elvégzése.  

A mérésekről jegyzőkönyv készítése. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb269): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok270:  

Minden óra elején úgynevezett kisdolgozatot írnak (10 %) 

Laborjegyzőkönyv (30 %) 

A szorgalmi időszak végén a hallgatók jegymegajánló dolgozatot írnak (60 %) 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek:Általános kémia II. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Hulladékműanyagok azonosítása. Sómentesítés ioncserélő oszlopon. Lebegőanyag eltávolítása ülepítéssel.  

Szennyvizek oldószertartalmának meghatározása. Szénhidrogén légszennyezők azonosítása és megkötése aktív 

szénen. Lágyítótartalom mérése (kvalitatív és kvantitatív) hulladékműanyagokból 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Dr. Borda Jenő, Dr. Lakatos Gyula, Dr. Szász Tibor: Környezetvédelem (Ipari környezetvédelem, 

Környezetgazdaságtan), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen (2003) 

Dr. Barótfi István: Környezettechnika, Mezőgazda Kiadó, Budapest (2000) 

Dr. Árvai József: Hulladékgazdálkodási kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó (1993) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismeri a biztonságos munkavégzés feltételeit. Tudja az egyes mérések elvét és gyakorlati végrehajtásának 

lehetőségeit. Tisztában van azzal, hogy milyen műszaki megoldásokkal lehet a környezetet védeni, illetve 

szennyezés esetén tudja az alkalmazható eljárásokat. 

b) képességei 

Képes rendszer szinten átlátni, értelmezni az alapvető környezetvédelmi technológiákat és tudja használni az 

erre a területre vonatkozó ismereteket. 

Képes a fenti területről és az ott megismert gyakorlati alkalmazásukról folytatni szakmai kommunikációt. 

Képes alapszinten új feladatok esetén a környezetvédelmi mérésekről szerzett ismereteinek kibővítésére és 

                                                         
 

267Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
268pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
269 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
270 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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továbbfejlesztésére. 

c) attitűdje 

Nyitott arra, hogy a témakörben új, ismereteket szerezzen. Munkatársait a pontos mérésre, a környezetvédelem 

és a balesetvédelem valamint a biztonságtechnika szabályainak betartására kéri és ebben saját munkájával 

példát is mutat. 

d) autonómiája és felelőssége 

Szakmai irányítás mellett kisebb részfeladatokat önállóan képes elvégezni. Képes alapvető környezetvédelmi 

mérések szabványos elvégzésére és értékelésére. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Deák György, egyetemi docens,PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

 

Az ismeretkör: Differenciált szakmai, Géptan és művelettan III 

Kredittartománya (max. 12 kr.):12 

Tantárgyai: 1) Vegyipari művelettan II. 2) Vegyipari művelettan III.  

 

 

 

(1.) Tantárgy neve:Vegyipari művelettan II. Kreditértéke: 6 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 33/67(kredit%) 

A tanóra271 típusa: ea. / szem. és óraszáma: 30+45az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők272: - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb273): évközi 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok274: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek:Vegyipari művelettan I. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

- A hőátmenet általános jellemzése.  

-A hővezetési, hőátadási és hőátbocsátási tényezők meghatározása. A hőátadás kritériális egyenletei. 

-A hőátadás állandó és változó hőfokkülönbség mellett, a hőfoklefutási diagramok értelmezése egyen illetve 

ellenáramú hőcsere esetén. 

-A hőcserélőkben megvalósuló hőátvitel elméletének ismertetése. A hőcserélők felépítése és működése. 

- A hőelvonás (hűtés) elmélete és a gyakorlatban alkalmazott készülékeinek ismertetése. 

- Reaktorok vizsgálata áramlástani, hőtani szempontból.  

- Kaszkádreaktorok. Iparban alkalmazott reaktorok. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

                                                         
 

271Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
272pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
273 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
274 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

106  

Fonyó Zsolt, Fábry György: Vegyipari művelettani alapismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (1998) 

Benedek Pál – László Antal: A vegyészmérnöki tudomány alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1964.  

Sattler K.: Termikus elválasztási módszerek, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1983 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismeri a vegyipari eljárások részeként alkalmazott hőátvitellel járó folyamatok elméleti (matematikai, kémiai, 

fizikai) és gyakorlati hátterét. 

Az elsajátított ismeretei alapján a különböző ipari technológiákban alkalmazott hőcserélők működését átlátja.  

A vegyipari műveleti egység legfontosabb részét képező reaktorok. 

b) képességei 

Képes az előadás által nyújtott szakterületen átlátni a hőátvitellel járó eljárások jelentőségét és gazdaságosságát. 

Képes az ipari eljárásban alkalmazott hőátviteli berendezések működésének értelmezésére.  

Képes munkatársai segítségével reaktorban végbemenő reakciók kivitelezésére. 

c) attitűdje 

Törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező 

legyen. Törekszik arra, hogy feladatainak megoldásai valamint döntései az öt körülvevő kollégákkal 

összhangban történjenek. 

d) autonómiája és felelőssége 

Munkahelyi vezetőjének útmutatásai alapján önállóan a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi 

szakmai munkáját. 

Nyitott a környezettudatos technológiák alkalmazásával szemben. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Árpád István, egyetemi adjunktus,PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

(2.) Tantárgy neve:Vegyipari művelettan III. Kreditértéke: 6 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 33/67(kredit%) 

A tanóra275 típusa: ea. / szem. és óraszáma: 30+45az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők276:  

Az adott témakörhöz tartozó számítási valamint diagramszerkesztési feladatok önálló megoldása. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb277): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok278:  

Forrás olvasás (10%) 

Gyakorlati órákon nyújtott teljesítmény (40 %) 

Félév során írt két zárthelyi dolgozat (50 %) 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 7. 

Előtanulmányi feltételek:Vegyipari művelettan II. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

                                                         
 

275Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
276pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
277 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
278 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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- Komponens átadási műveletek általános ismertetése (összefüggések, fogalmak)  

- A folyadék –gőz megoszlási egyensúlyon alapuló műveletek a desztilláció és a rektifikáció.  

- Az extrakció elmélete és az iparban alkalmazott extraktorok működése. 

- Abszorpció és adszorpció. 

 - A kristályosítás elmélete és az iparban alkalmazott kristályosító berendezések. 

- Szárítás módjai és a szárítók működése. 

- Mechanikai műveletek (aprítás, présagglomerálás). 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Fonyó Zsolt, Fábry György: Vegyipari művelettani alapismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (1998) 

Benedek Pál – László Antal: A vegyészmérnöki tudomány alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1964.  

Szücs Ervin: Dialógusok a műszaki tudományokról  2., átdolgozott és bővített kiadás MŰSZAKI 

KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST, 1976 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismeri a vegyipari eljárások részeként alkalmazott komponens átadással járó folyamatok (desztilláció, 

rektifikáció, abszorpció, adszorpció..) elméleti (matematikai, kémiai, fizikai) és gyakorlati hátterét. 

Az elsajátított ismeretei alapján a különböző ipari technológiákban alkalmazott anyagátviteli berendezések 

(kolonnák, extraktorok..)működését átlátja.  

Betekintést nyer a vegyiparban alkalmazott mechanikai műveletek főbb típusaiba. 

b) képességei 

Képes az előadás által nyújtott szakterületen átlátni az anyagátvitellel járó eljárások jelentőségét és 

gazdaságosságát. 

Képes az ipari eljárásban alkalmazott anyagátviteli berendezések működésének értelmezésére 

c) attitűdje 

Törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező 

legyen. Törekszik arra, hogy feladatainak megoldásai valamint döntései az öt körülvevő kollégákkal 

összhangban történjenek. 

d) autonómiája és felelőssége 

Munkahelyi vezetőjének útmutatásai alapján önállóan a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi 

szakmai munkáját. 

Nyitott a környezettudatos technológiák alkalmazásával szemben. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Árpád István, egyetemi adjunktus,PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

 

Az ismeretkör: Differenciált szakmai, Folyamatirányítás II 

Kredittartománya (max. 12 kr.):3 

Tantárgyai:. 1) Folyamatirányítás II. 

 

 

 

(1.) Tantárgy neve:Folyamatirányítás II. Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti/gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0/100(kredit%) 
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A tanóra279 típusa: szem. és óraszáma: 45az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők280: - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb281): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok282: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek:Folyamatirányítás I. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A blokk algebra. A komplett irányítási kör eredő átviteli függvényeinek meghatározása a Laplace-transzformáció 

segítségével, majd ebből az időfüggvény előállítása. A frekvencia függvény értelmezése, ábrázolási módjai. A 

folyamatirányítási rendszerek stabilitási feltételei. A szabályozó típusának kiválasztása, illesztése, behangolása. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Mizsey, P.: Folyamatirányítási rendszerek. Egyetemi tananyag., 2. javított kiadás. Typotex kiadó, 2012 

Keviczky, L., Bars, R., Hetthéssy, J., Barta, A., Bányász, Cs.: Szabályozástechnika., Universitas-Győr Kht., 2006 

Seborg, D. E., Edgar, T.F., Mellichamp, D. A., Doyle III, F. J.: Process Dynamics and Control., Third Edition, 

published by John Wiley & Sons, Inc., 2011 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 

felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Megtanulják a szabályozási rendszerek eredő jelátvitelének meghatározását. 

A szabályozó berendezés főbb alaptípusait, és ezek hatását az irányítási rendszerre. 

A szabályozási rendszer stabilitásának feltételei. 

A szabályozóval szemben támasztott követelmények. 

A szabályozó illesztésének, behangolásának módszerei. 

b) képességei 

Képessé válik a hallgató egy folyamatirányítási rendszer viselkedésének értelmezésére. 

Megtanulják, milyen kritériumokat kell a vegyészmérnöknek megadnia, a szabályozási rendszer működésével 

kapcsolatban. 

c) attitűdje 

Megérti az automatizálás lényegét és ezzel képessé válik a modern ipari termelést értelmezni, az új tudományos 

eredményeket megérteni. 

d) autonómiája és felelőssége 

Magasabb szakmai irányítás mellett képessé válik az üzemben az automatizálással is rendelkező berendezések 

üzemvitelének felügyeletére. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Árpád István, egyetemi adjunktus,PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): - 

Az ismeretkör: Szabadon választhatók 

Kredittartománya: 18 

Tantárgyai: Szabadon választható tárgyakat a Differenciált szakmai ismeretek moduljaiból 

javasuljuk teljesíteni. 

 

                                                         
 

279Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
280pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
281 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
282 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Az ismeretkör:  Termelési gyakorlat 
 
 

(1.) Tantárgy neve: Termelési gyakorlat Kreditértéke: 0 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: -  (kredit%) 

A tanóra283 típusa: konzultáció és óraszáma: 0 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők284 (ha vannak):  

 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb285): aláírás 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok286 (ha vannak):  

 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): - 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Egy intézményen kívüli biotechnológiai tevékenységet folytató vállalat működése során fellépő 

problémák megismerése, megoldása. Önálló munkavégzés képességének elsajátítása a vállalat 

munkatársainak instrukciói szerint. A gyakorlat üzemben, intézményben, szakmailag alkalmas 

szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, és legalább 6 hét időtartamú. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

- 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

e) tudása 

- Ismerje a vállaltnál történő munkafolyamatok lépéseit azok kivitelezésének módszereit. 

- Ismerje egy vállalat életében felmerülő problémákat és azok megoldásának lehetőségeit. 

- Ismerje egy beosztott munkavállaló mindennapi feladatköreit. 

f) képességei 

- Értse egy biotechnológiai vállalat működését. 

- Legyen képes egy vállalat mindennapi életébe hatékonyan bekapcsolódni. 

- Képes a munkáltatója által rábízott feladatok elvégzésére. 

- Értse a gyártási folyamatok lépéseinek helyét az egész gyártási folyamaton belül. 

c) attitűd 

- Törekedjen a vállalat működésének, termelési folyamatainak megértésére. 

- Elkötelezett új ismeretek, kompetenciák elsajátítására és a folyamatos szakmai 

továbbképzésre. 

- Törekszik a vállalat mindennapi életébe hatékonyan bekapcsolódni. 

                                                         
 

283 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
284 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
285 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
286 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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- Fogékony az új ismeretek elsajátítására és gyakorlati megvalósítására. 

d) autonómia és felelősség 

- Tudja önállóan elvégezni a munkáltatója által rábízott feladatokat. 

- Legyen képes önálló ismeretszerzésre, amelyek a feladatinak elvégzéséhez szükségesek. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Németh Zoltán, egyetemi tanársegéd 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

 

 

A szakmai gyakorlat (intézményen kívüli) (ha a KKK szerint előírt) kreditértéke: - 

időtartama teljes idejű képzésben:6hét, (ha ettől eltér) részidejű képzésben: ……...hét/óra 

jellege: összefüggő tantervi helye: A VI. és a VII. félév között, esetleg (külön engedéllyel) a VII. félév 

során. 

tartalmi leírása, szakmai követelményei, szabályok 

Egy intézményen kívüli biotechnológiai tevékenységet folytató vállalat működése során fellépő 

problémák megismerése, megoldása. Önálló munkavégzés képességének elsajátítása a vállalat 

munkatársainak instrukciói szerint. A gyakorlat üzemben, intézményben, szakmailag alkalmas 

szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, és legalább 6 hét időtartamú. 

A szakmai gyakorlaton nyújtott hallgatói teljesítmény értékelési módszerei 

írásbeli értékelés, a hallgató felügyeletével megbízott üzemi szakember által. 

A szakmai gyakorlóhely(ek), melyekkel a képző intézmény megállapodást kötött 

TEVA, Xellia, Richter, Zolend, Chinoin. 

A szakmai gyakorlat szervezettsége, „külső” gyakorlatvezetők biztosítása, ellenőrzése  

A felsorolt cégek jelentős tapasztalattal rendelkeznek szakmai gyakorlatok szervezésében, így a félév végi 

egyeztetéseken túl más „ellenőrzést" nem végzünk. 

Intézményi felelős (név, beosztás): Németh Zoltán, egyetemi tanársegéd 

 

I.3. A képzési folyamat jellemzői 

Az adott képzésben alkalmazni tervezett oktatási-tanulási, tanulás-támogatási eszköztár,  

módszertan, eljárások bemutatása  

A szak általános és szakmai kompetenciáinak elsajátítása a képzési struktúrában szereplő 

Természettudományos és matematikai alapismeretek és a Szakmai törzsanyag tárgyainak oktatásán 

keresztül valósul meg. 

A tananyagok tartalmát a tárgyfelelős és a tárgyat oktató oktatók folyamatosan fejlesztik a legújabb 

tudományos eredményekre alapozva. Az ismeretek átadása digitális diasorozatokkal, valamint 

hagyományos tantermi eszközökkel történik, melyek elkészítésénél az oktatók nagy hangsúlyt 

fektetnek a szakmai tartalom kialakítására. A gyakorlat és előadás anyagok, valamint gyakorló 

feladatok a hallgatók számára elektronikusan is hozzáférhetők. Igény esetén lehetősége van a 

hallgatóknak az oktatóval való kozultációra is. 

Az értékelés és ellenőrzés általános és sajátos módszerei, eljárásai és szabályai (átfogó áttekintés) 

A záróvizsga szerkezete, tartalma, tematikája – az általános jellemzőkön túli esetleges sajátosságok, 

adaptálás, alkalmassá tétel az adott szakon előírt kompetenciák elsajátításának megfelelő 

ellenőrzésére 

Az oktatói munka működésének alapjait, az értékelési és ellenőrzési módszereknek, eljárásoknak a 

módját a Debreceni Egyetem által elfogadott szabályzatok adják. A szabályzatok a Kar intézeteiben, a 
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Könyvtárban, illetve az Egyetem honlapján megtalálhatók. A tantárgyak követelményrendszerét, szak-

mai tartalmát az oktatók az első tanítási héten ismertetik a hallgatókkal. 

A számonkérés a szakon szóbeli vagy írásbeli vizsga során történik, lehetőség van félévközi jegy meg-

szerzésére is. 

A különböző szabályzások, követelményrendszer internetes elérhetőségei: http://unideb.hu/  

 

A záróvizsga szóbeli, bizottság előtt történik. 
A záróvizsgára bocsátás feltételei: 

 a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése 

 a szakdolgozat leadása 

 a szakdolgozat bírálatának leadása és legalább elégséges minősítése 

A záróvizsga tantárgyai  

 

A biomérnöki alapszakon a záróvizsga anyagának tantárgyai a következők: Általános mikrobiológia és mikoló-

gia, Mikrobiális élettan, Genetika, Molekuláris biológiai módszerek, Szerves kémia I-III, Biokémia I-II, Biomér-

nöki műveletek és folyamatok I-II, Vegyipari művelettan I, Folyamatirányítás I. 

A záróvizsga részei: 

 

 tételhúzás és felkészülés (30 perc) 

 a szakdolgozat eredményeinek rövid (6 perc), szóbeli bemutatása 

 felelet a szakdolgozathoz kapcsolódó kérdésekre (6 perc) 

 felelet a három záróvizsga tételsorból húzott témakörök alapján (3 * 6 perc) 

Az oklevél minősítése 

A (BSc) alapképzésben az oklevél minősítése az alábbi részjegyek figyelembevételével történik:  

 

- a tanulmányok egészére számított (halmozott) súlyozott tanulmányi átlag;  

- a szakdolgozat bírálati jegy és a védés alapján a záróvizsga bizottság által adott  jegy, 

- a záróvizsgán szerzett jegy. 

 

 

A szak hallgatóinak felkészülési lehetőségei a mesterképzésbe való továbblépésre. 

A tehetséggondozás kialakult intézményi/kari gyakorlata, módjai,  

(esetleg) az adott képzésben tervezett további sajátosságok  

A szak képzési struktúrájában szereplő Természettudományos és matematikai alapismeretek és a 

Szakmai törzsanyag tárgyaik adják az MSc szakra való belépéshez szükség alaptudást. A 

legtehetségesebb BSc-s hallgatóknak szakdolgozási lehetőséget biztosítunk anyatanszékünkön, melyet 

MSc-s képzésben is folytathat. Emellett irodalmazásos szakdolgozatok témavezetését is vállaljuk, mely 

lehetőséget biztosít az alapszak követelményeinek elvégzéséhez, valamint az MSc-be való 

továbblépésre. 

Tehetséggondozás: szakkollégiumok és a tudományos diákköri munka (TDK). A legjobb munkák 

jutalmazása, a házi és országos TDK-versenyeken való részvétel ösztönzi és érdekeltté teszi a 

hallgatóságot a hatékony kutatómunkákban való részvételre, az önmagukkal szemben támasztott 

követelmények növelésére és az igényes munkavégzésre. A tudományos munka támogatása érdekében 

a DETEP (Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program), a szakkollégiumi támogatást igénybe 

kívánjuk venni. 

 
 

Az előírt kimeneti szakmai kompetenciák és a megszerzésüket biztosító ismeretkörök, tantárgyak  

egymáshoz rendelése, áttekintő összegzése 

kialakítandó szakmai kompetenciák 
(KKK 7. pont, tudás, képesség ….) 

ismeretkörök/ tantárgyak 

- Ismeri a biológiai rendszerek felépítését, működé-

sét és ezek szabályozási lehetőségeit. 

Biokémia I. 

Biokémia II. 

Sejttani alapismeretek 

Környezettani alapismerete 

Mikrobiális élettan 

Növényélettan I-II. 

http://unideb.hu/
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Sejtbiológia 

Állatélettan 

Biodiverzitás 

- Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai fo-

lyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre 

épülő vizsgálati módszereket. 

Általános kémia I. 

Szerves kémia I-IV. 

Biokémia I. 

Biokémia II. 

Sejttani alapismeretek 

Általános mikrobiológia és mikológia 

Bioinformatika 

Mikrobiális élettan 

Fizikai kémia 

Bio-fizikai kémia 

Kolloidkémia 

Analitikai kémia I. 

Műszeres analitika alkalmazásai 

Növényélettan I-II. 

Sejtbiológia 

Numerikus matematika 

- Ismeri a modern molekuláris biológiai elveket, 

technikákat és azok összefüggéseit. 

Genetika 

Molekuláris biológiai módszerek és 

alkalmazásuk 

- Ismeri az általános és bioipari művelettan elveit, 

összefüggéseit, eljárásait. 

Biomérnöki műveletek és folyamatok I. 

Biomérnöki műveletek és folyamatok II. 

Mérnöki ismeretek I. 

Numerikus matematika 

- Ismeri a széles körűen értelmezett biotechnológiai 

műveleteket, berendezéseit és ezek irányítását. 

Folyamatirányítás I. 

Biomérnöki műveletek és folyamatok I. 

Biomérnöki műveletek és folyamatok II. 

Folyamatirányítás II. 

- Ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar fő terméke-

it, a gyártási technológiákat és a tervezési alapelveket. 

Vegyipari folyamatok és technológiai 

rendszerek számítógépes modellezése I. 

Biomérnöki műveletek és folyamatok II. 

Mérnöki ismeretek I. 

- Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és 

tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek alapvető elvá-

rásait, követelményeit, a környezetvédelem és a bioló-

giai biztonság, vonatkozó előírásait. 

Általános kémia II. 

Biomérnöki műveletek és folyamatok I. 

Biomérnöki műveletek és folyamatok II. 

Biztonságtechnika 

- Ismeri a szakterülethez szervesen kapcsolódó mi-

nőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgaz-

dasági és menedzsment szakterületek alapjait, azok 

határait és követelményeit. 

Bevezetés a közgazdaságtanba 

Vállalatgazdaságtan 

Minőségmenedzsment 

Polgári jogi ismeretek I-II. 

Makroökonómia 

Értékteremtő folyamatok 

menedzsmentje 

Marketing 

- Ismeri a biomérnöki szakterület tanulási, ismeret-

szerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait 

és problémamegoldó technikáit. 

Matematika I-II. 

Matematika III. 

Biomérnöki műveletek és folyamatok I. 

Mérnöki ismeretek I. 

Matematikai modellezés 
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Biomatematika számítógéppel 

- Ismeri a környezetvédelem és környezetvédelmi 

technológiák alapelveit, összefüggéseit és a környezet-

védelmi szabályozás főbb elveit. 

Környezettani alapismeretek 

Környezettechnológia 

Vegyipari művelettan II-III. 

- Képes biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai 

rendszerek biztonságos, környezettudatos működteté-

sére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, keres-

kedelmi feladatok ellátására. 

Biomérnöki műveletek és folyamatok II. 

Vegyipari művelettan I. 

Környezettechnológia 

- Képes biotechnológiai jellegű laboratóriumi, fé-

lüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új vizsgálati 

módszerek, metodikák elsajátítására, munkavédelmi 

feladatok megoldására. 

Általános kémia II. 

Szerves kémia IV. 

Mikrobiológia 

Analitikai kémia I. 

Numerikus matematika 

- A laboratóriumi gyakorlati tevékenységhez megfe-

lelő manualitással rendelkezik. 

Általános kémia I. 

Szerves kémia IV. 

Mikrobiológia 

Mikrobiális élettan 

Biomérnöki műveletek és folyamatok II. 

 

- Alkalmazni tudja a szakterülethez kapcsolódó szá-

mítási, biometriai és modellezési módszereket, képes 

számítástechnikai ismeretek, adatbázisok alkalmazásá-

ra. 

Matematika I-II. 

Bevezetés a fizikába 

Fizikai kémia  

Bio-fizikai kémia 

Kolloidkémia 

Mérnöki számítástechnika és 

informatika 

Vegyipari folyamatok és technológiai 

rendszerek számítógépes modellezése I. 

Matematika III. 

Numerikus matematika 

Matematikai modellezés 

Biodiverzitás 

- Képes a szakmai adatbázisok és szakirodalom fel-

használására és feldolgozására. 

Biokémia II. 

Sejttani alapismeretek 

Genetika 

Mérnöki számítástechnika és 

informatika 

Vegyipari folyamatok és technológiai 

rendszerek számítógépes modellezése I. 

Biomérnöki műveletek és folyamatok I. 

Biomérnöki műveletek és folyamatok II. 

- Képes önállóan végrehajtani laboratóriumi vagy 

technológiai részfolyamatokat. Képes felismerni a 

felmerülő problémákat és döntéseket hozni megoldá-

sukra. 

Matematika I-II-III. 

Általános kémia II. 

Matematikai modellezés 
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- Képes irányítani és ellenőrizni a széles körűen ér-

telmezett biotechnológiai gyártási folyamatokat, a mi-

nőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem 

előtt tartva. 

Minőségmenedzsment 

Biomérnöki műveletek és folyamatok II. 

- Képes részfeladatok ellátására a technológiai rend-

szerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, ter-

mékek kifejlesztésében, biológiai és rokon tudomá-

nyok kutatásában. 

Bioinformatika 

Numerikus matematika 

- Képes bonyolultabb feladatok elvégzésére, ismere-

tek gyakorlati alkalmazására a választott specializáció-

nak megfelelő szakterületen. 

Numerikus matematika 

- Képes biotechnológiai, bioipari munkavédelmi fel-

adatok megoldására. 

Biztonságtechnika 

Környezet- és természetvédelem 

- Képes legalább egy idegen nyelven a műszaki do-

kumentáció megértésére. 

 

Folyamatirányítás I. 

Mérnöki ismeretek I. 

Folyamatirányítás II. 

- Képes együttműködni és megfelelően kommuni-

kálni más szakterület szakembereivel (más irányultsá-

gú mérnök, jogász, informatikus, menedzser stb.) 

Bevezetés a közgazdaságtanba 

Vállalatgazdaságtan 

Polgári jogi ismeretek I-II. 

Európai Uniós ismeretek 

Makroökonómia 

Értékteremtő folyamatok 

menedzsmentje 

Marketing 

Általános kémia I. 

Mérnöki ismeretek I. 

Vegyipari művelettan I-III. 

Numerikus matematika 

-Képes korábban nem ismert új folyamatok, termé-

kek, rendszerek megismerésére, megértésére. 

Bevezetés a fizikába 

Általános mikrobiológia és mikológia 

Bioinformatika 

Biomatematika számítógéppel 

- Törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a 

biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai célja-

ival megegyező legyen. 

Biokémia I. 

Biokémia II. 

Analitikai kémia I. 

Növényélettan I-II. 

Sejtbiológia 

Állatélettan 

Biodiverzitás 

- Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló 

szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megis-

merésére, elfogadására, hiteles közvetítésére. 

Biokémia I. 

Biokémia II. 

Szerves kémia II-IV. 

Genetika 

Molekuláris biológiai módszerek és 

alkalmazásuk 
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Analitikai kémia I. 

Műszeres analitika alkalmazásai 

Növényélettan I-II. 

Sejtbiológia 

Állatélettan 

Biomatematika számítógéppel 

Biodiverzitás 

- Érdeklődik a bioipari, biotechnológiai szakterület-

tel összefüggő új ismeretek, módszerek és eszközök 

iránt. 

Általános kémia I. 

Szerves kémia I. 

Biokémia I. 

Szerves kémia IV. 

Genetika 

Molekuláris biológiai módszerek és 

alkalmazásuk 

Műszeres analitika alkalmazásai 

Növényélettan I-II. 

Sejtbiológia 

Állatélettan 

Numerikus matematika 

- Betartja a biotechnológiai területre speciálisan fon-

tos munkavégzés biológiai biztonsággal kapcsolatos 

szabályait, valamint munkajogi szabályait. 

Mikrobiológia 

Biztonságtechnika 

- Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, veze-

tési döntései az irányított munkatársak véleményének 

megismerésével, lehetőleg együttműködésben történ-

jen meg. 

Biokémia I. 

Környezet- és természetvédelem 

- Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő 

kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik. 

Mikrobiológia 

- Igényli és munkatársaitól elvárja a minőségi mun-

kát. 

Minőségmenedzsment 

Biomérnöki műveletek és folyamatok II. 

- Érzékeny a mikro- és makrokörnyezet szempontjai-

ra. 

Környezettani alapismeretek 

- Döntéseiért és beosztottjaiért felelősséget vállal, fe-

lelősséggel irányít és önirányít. 

Polgári jogi ismeretek I-II. 

Biokémia I. 

Biomérnöki műveletek és folyamatok II. 

- Jellemzője a kezdeményezés, személyes felelős-

ségvállalás és döntéshozatal. 

Biomérnöki műveletek és folyamatok II. 

Környezet- és természetvédelem 

- Képes a személyes motiváció és a csoportmunka 

összeegyeztetésére. 

Biokémia I. 

Fizikai kémia 
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- Autonóm módon képes a biotechnológiai területen 

átfogó szakmai kérdések értelmezésére. 

Biomérnöki műveletek és folyamatok I. 

Numerikus matematika 

- Törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai, 

bioetikai szabályok betartására. 

Polgári jogi ismeretek I-II. 

- Igényli és támogatja az eredményesség és biztonsá-

gosság folyamatos ellenőrzését. 

 

Vállalatgazdaságtan 

Minőségmenedzsment 

Biomérnöki műveletek és folyamatok II. 

Biztonságtechnika 

 * Üzemlátogatás, Termelési gyakorlat , 

Szakdolgozat: mindegyiket lefedi. 

 

Hallgatói tájékoztatás: a kidolgozott intézményi tájékoztató287 kiadvány internetes elérhetősége 

(link): ttk.unideb.hu 
 

A nemzetközi hallgatói mobilitásra felhasználható időszak, mobilitási ablak betervezése, a 

tantervhez illesztése  
Jellemzően az utolsó (hetedik) félév, de egyéni eltérések lehetségesek. Alapvetően a hallgató 

tanulmányi előmenetelének függvénye az esetleges nemzetközi mobilitás. 

 

I.4. Idegen nyelven (is) tervezett képzés esetén kitöltendő (csatolandó): 

 a tantervi táblázat (I.1) és a tantárgyak leírása (I.2) az előzőek szerint az adott idegen nyelven 

 esetleges eltérések a magyar nyelvű képzéstől, ezek indokolása. 
 

                                                         
287 Nftv. Vhr. 87/2015 18.§ (5) b) bekezdés előírja tájékoztató kiadvány kidolgozását és annak bemutatását.  
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II. A KÉPZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI288 

II. 1. A szakfelelős és a szakirány / specializáció289 felelősök 

Felelősök neve és 

a felelősségi típus 

szf: szakfelelős,  

szif: szakirányfelelős  

a szakiránya megadásával,  

spec.f: specializáció felelőse22, 

a specializációja megadásával 

tud. fokozat 

/cím  
 

(PhD/DLA/ 

CSc/ 

DSc/akad.) 

munkakör  
 

(e/f tan/  

e/f doc.) 

 

FOI-hez  

tartozás és 

munkaviszony  

típusa 

(AT, 

spec.f. lehet AR) 

más vállalt  

szakfelelősség 

(pl. M, tM)  

/szakirány-  

felelősség 
 (szif esetében  

pl. B/M) 

az ismeretanyag 
(ismeretkör(ök) / 

tantárgy(ak)) 

összkreditértéke 

amelyeknek felelőse  

a szakon /  

összesen az  

intézményben 
Dr. Karaffa Levente szf  PhD / habil egyetemi 

docens 

AT - 9/42 

 szif      

 spec.f.      

 

II.2. Az oktatói kör: Tantárgylista – tantárgyak felelősei, oktatói  

a képzés  

tanterv szerinti 

ISMERETKÖREI / 

TANTÁRGYAI 
 

a képzés oktatói – felelősök és további bevont oktatók  

Oktató neve 
(több oktató esetén, 

valamennyi oktató 

feltüntetése mellett 
a tantárgy blokkjában 

a tantárgy felelőse 
legyen  

az első helyen) 

tud. fok. 

/cím 

(PhD/ 

DLA/ 

CSc/ 

DSc/ 

akad.) 

munkakör 
(ts. / adj./ mo./ 

e/f doc./ 

e/f tan./ 

tud. mts./ 
egyéb) 

FOI-hez 

tartozás 

és munka-

viszony 

típusa 
(AT/AR/ 

AE/V) 

részvétel  

(részben vagy 
egészben) 

az ismeretanyag 
(ismeretkör(ök) / 

tantárgy(ak)) 

összkreditértéke 
amelyeknek felelőse  

a szakon /  

összesen az  

intézményben 

elméleti 

I/N 

gyak.-i 

I/N 

ismeret  

átadásában 

a törzsanyag ismeretkörei, tantárgyai  -  oktatói 

Gazdasági és humán alapismeretek– az ismeretkör felelőse: Dr. Karaffa Levente 

Mikro- és makrookönómiai modul 

1.Bevezetés a 

közgazdaságtanba 

Dr. Kapás Judit PhD egyetemi 

tanár 

AT I N 3/5 

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtani modul 

1. 

Vállalatgazdaságta

n 

Dr. Nábrádi 

András 

PhD egyetemi 

tanár 

AT I N 3/ 

2. 

Minőségmenedzsm

ent 

Dr. Kotsis Ágnes PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I N 3/3 

                                                         
288 A fejezet táblázataiban a fejlécekben előforduló megjelölések értelmezése: 

Tudományos fokozat / cím: PhD, DLA, CSc, DSc, akadémikus.  
Munkakör: egyetemi/ főiskolai tanár, ill. docens, adjunktus, tanársegéd; mesteroktató, tudományos (fő)munkatárs; egyéb 

Felsőoktatási intézményhez (FOI) tartozás: 

A (T/R/E): Akkreditációs célból az adott FOI-nak nyilatkozatot tett oktató, aki az Nftv. 26. §-ának (3) bekezdése szerint kizá-

rólag az adott felsőoktatási intézményt jelölte meg annak, amelyben figyelembe veendő a működési feltételek vizsgálatában –   

V: Vendégoktató”, aki más FOI-nek írt alá, vagy sehol sem tett „kizárólagossági” nyilatkozatot:  

A munka-, ill. jogviszony típusa: 
Foglalkoztatottak (az intézményben): 

T: Teljes munkaidőben, határozott vagy határozatlan idejű munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, ill. ezekkel azo-

nos elbírálás alá eső jogviszonyban:  
R: Részmunkaidőben, határozott vagy határozatlan idejű munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, ill. ezekkel azonos 

elbírálás alá eső jogviszonyban 

Alkalmazásban lévők (az intézményben oktatói, kutatói, tanári munkakörben nem foglalkoztatottak) 

E: Egyéb módon, pl. megbízási szerződésessel alkalmazott, vagy prof. emeritus) 
Szakok: B(achelor): alapszak, M(aster): mesterszak, tM(aster): tanárszak 

289 Csak a 30 kreditet elérő specializációhoz kell felelőst megadni 
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Üzleti jogi modul 

1.Polgári jogi 

ismeretek I. 
Dr. Szikora Veronika PhD / 

habil 

egyetemi 

docens 
AT I N 4/17 

2.Európai Uniós 

ismeretek 

 

Dr. Teperics 

Károly 

PhD egyetemi 

adjunktus 
AT I N 1/1 

3.Polgári jogi 

ismeretek II. 
Dr. Szikora Veronika PhD / 

habil 

egyetemi 

docens 
AT I N 4/17 

Gazdasági és humán válaszható ismeretek modul 

1.Makroökonómia 

 
Dr. Czeglédi Pál PhD egyetemi 

docens 

AT I N 3/3 

2.Értékteremtő 

folyamatok 

menedzsmentje 

 

Dr. Pakurár Miklós PhD / 

habil 

egyetemi 

docens 

AT I N 3/3 

3.Marketing 

 
Dr. Kontor Enikő PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I N 3/18 

Természettudományos és matematikai alapismeretek – az ismeretkör felelőse: Dr. Karaffa Levente 

Matematikai modul 

1.Matematika I. 

 
Dr. Muzsnay Zol-

tán 

PhD / 

habil 
egyetemi 

docens 
AT I I 12/30 

2.Matematika II. Dr. Muzsnay Zol-

tán 

PhD / 

habil 
egyetemi 

docens 
AT I I 12/30 

Fizikai modul 

1.Bevezetés a 

fizikába 

Dr. Schram Zsolt CSc / 

habil 

egyetemi 

docens 

AT I I 4/4 

Kémiai modul 

1.Általános kémia 

I. 

Dr. Nagy Zoltán PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I N 4/4 

Dr. Várnagy 

Katalin 

DSc egyetemi 

tanár 

AT N I 5/22 

2.Általános kémia 

II. 

Dr. Várnagy 

Katalin 

DSc egyetemi 

tanár 

AT N I 5/22 

Szerves Kémia I  modul 

1.Szerves kémia I. Dr. Juhász László PhD / 

habil 
egyetemi 

docens 

AT I I 8/32 

2. Szerves kémia II Dr. Juhász László PhD / 

habil 
egyetemi 

docens 

AT I I 8/32 

Biokémiai modul 

1.Biokémia I. Dr. Kerékgyártó 

János 

CSc tudományos   

főmunkatár

s 

AT I I 3/9 

2.Biokémia II. Dr. Barna Terézia PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I N 2/8 

Biológiai modul 

1.Sejttani 

alapismeretek 

Revákné Dr. 

Markóczi Ibolya 

PhD / 

habil 
egyetemi 

docens 

AT I N 3/ 

2.Környezettani 

alapismeretek 

Dr. Nagy Sándor 

Alex 

PhD / 

habil 
egyetemi 

docens 

AT I N 1/1 

Biológiai rendszerek működése I  modul 

1.Általános 

mikrobiológia és 

mikológia 

Dr. Pócsi István DSc egyetemi 

tanár 

AT I N 2/ 

Dr. Emri Tamás PhD/habi

l 
egyetemi 

docens 

AT I I 2/ 



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 
 

119  

2. Bioinformatika Dr. Sipiczki Má-

tyás 

DSc professor 

emeritus 
AT I I 5/ 

Szakmai törzsanyag   – az ismeretkör felelőse: Dr. Karaffa Levente 

Szerves Kémia II  modul 

1.Szerves kémia 

III. 

Dr. Somsák László DSc egyetemi 

tanár 

AT I N 3/15 

Dr. Juhászné Dr. 

Tóth Éva 

PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I I 3/6 

2. Szerves kémia 

IV. 

Dr. Juhászné Dr. 

Tóth Éva 

PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I I 3/6 

Biológiai rendszerek működése II modul  

1. Mikrobiológia Dr. Pfliegler Valter 

Péter 

PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I I 2/ 

2.Mikrobiális 

élettan 
Dr. Fekete Erzsébet PhD / 

habil 

egyetemi 

docens 

AT I N 0/22 

Molnár Ákos Péter - egyetemi 

tanársegéd 

AT I I 0/4 

Németh Zoltán - egyetemi 

tanársegéd 

AT I I 1/1 

Genetikamodul 

1. Genetika Dr. Batta Gyula PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I I 7/ 

2.Molekuláris 

biológiai 

módszerek és 

alkalmazásuk 

Dr. Miklós Ida PhD / 

habil 

egyetemi 

docens 
AT I I 5/ 

Fizikai kémia alkalmazásai és anyagtudomány modul 

1.Fizikai kémia Dr. Horváth 

Henrietta 

PhD tudományos 

főmunkatár

s 

AT I I 4/ 

2.Bio-fizikai kémia Dr. Joó Ferenc DSc egyetemi 

tanár 

AT I N 3/15 

Gombos Réka - egyetemi 

tanársegéd 

AT I I 0/0 

3. Kolloidkémia Dr. Bányai István DSc egyetemi 

tanár 

AT I I 3/5 

Dr. Novák Levente PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I I 0/6 

Mérés- és irányítástechnika modul 

1.Mérnöki 

számítástechnika 

és informatika 

Dr. Kuki Ákos PhD / 

habil 
egyetemi 

docens 

AT I I 4/15 

2.Vegyipari 

folyamatok és 

technológiai 

rendszerek 

számítógépes 

modellezése I. 

Dr. Kuki Ákos PhD / 

habil 
egyetemi 

docens 

AT I I 4/15 

Analitikai kémia modul 

1.Analitikai kémia 

I. (előadás) 

Dr. Fábián István DSc egyetemi 

tanár 

AT I N 3/4 

2.Analitikai kémia 

I. (laboratóriumi 

gyakorlat) 

 

Dr. Kállay Csilla PhD tudományos 

főmunkatár

s 

AT N I 3/6 

3.Műszeres 

analitika 
Dr. Lázár Isván CSc egyetemi 

docens 
AT I I 1/11 
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alkalmazásai Dr. Gáspár Attila PhD/habi

l 

egyetemi 

docens 
AT  I I 3/29 

Folyamatirányítás I modul 

1.Folyamatirányítá

s I. 

 

Dr. Árpád István PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I I 19/33 

2. Matematika III. Dr. Pintér Ákos DSc egyetemi 

tanár 

AT I I  13/29 

Szikszai Márton - egyetemi 

tanársegéd 

AT I I 0/0 

Géptan és művelettan I modul 

1.Biomérnöki 

műveletek és 

folyamatok I. 

Dr. Karaffa Levente PhD / 

habil 

egyetemi 

docens 

AT I N 9/42 

2.Biomérnöki 

műveletek és 

folyamatok II. 

Dr. Karaffa Levente PhD / 

habil 

egyetemi 

docens 
AT I N 9/42 

Dr. Fekete Erzsébet PhD / 

habil 

egyetemi 

docens 
AT I N 0/18 

Molnár Ákos Péter - egyetemi 

tanársegéd 
AT N I 0/4 

Géptan és művelettan II modul 

1.Mérnöki 

ismeretek I. 

Dr. Kocsis Dénes PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I I 4/ 

Fórián Sándor PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I I 0/ 

2.Vegyipari 

művelettan I. 

Dr. Nagy Miklós PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I I 6/22 

Technológiai modul 

1.Biztonságtechni-

ka 

Dr. Deák György PhD/hab

il 

egyetemi 

docens 

AT I N 5/18 

2.Üzemlátogatás Németh Zoltán - egyetemi 

tanársegéd 

AT N I 1/1 

Differenciált szakmai ismeretek    – az ismeretkör felelőse: Dr. Karaffa Levente 

Növénybiológiai modul 

1. Növényélettan I. Dr. Surányi Gyula CSc egyetemi 

adjunktus 

AT I I 9/ 

Dr. Máthé Csaba PhD / 

habil 

egyetemi 

docens 

AT I I 2/ 

Dr. Oláh Viktor PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I I 0/ 

2.Növényélettan II. Dr. Surányi Gyula CSc egyetemi 

adjunktus 

AT I I 9/ 

Dr. Máthé Csaba Phd / 

habil 

egyetemi 

docens 

AT I I 2/ 

Dr. Mikóné 

Hamvas Márta 

Phd / 

habil 

egyetemi 

docens 

AT I  I 0/ 

Dr. Oláh Viktor Phd egyetemi 

adjunktus 

AT I I 0/ 

Állatbiológiai modul 

1.Sejtbiológia Dr. Szemán-Nagy 

Gábor 

PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I I 4/ 

2. Állatélettan Dr. Máthéné dr. 

Szigeti Zsuzsa 

PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I N 2/ 

Biomatematika I modul 

1.Matematikai 

modellezés 

Dr. Pintér Ákos DSc egyetemi 

tanár 

AT I I 13/29 
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 Szikszai Márton - egyetemi 

tanársegéd 

AT I I 0/0 

2.Numerikus 

matematika 

 

Dr. Mészáros 

Fruzsina 

PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I I 5/23 

Biomatematika II modul 

1.Biomatematika 

számítógéppel 

 

Dr. Pintér Ákos DSc egyetemi 

tanár 

AT I I 13/29 

Szikszai Márton - egyetemi 

tanársegéd 

AT I I 0/0 

Környezetvédelmi modul 

1.Környezet- és 

természetvédelem 

Kaszáné Dr. Kiss 

Magdolna 

PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I N 2/ 

Gyulai István - egyetemi 

tanársegéd 

AT N I 0/0 

Dr. Simon Edina PhD egyetemi 

adjunktus 

AT N I 3/  

Környezetbiológiai modul 

1. Biodiverzitás 

 

Dr. Tóthmérész 

Béla 
DSc egyetemi 

tanár 

AT I I 4/ 

2.Környezettech-

nológia 

Dr. Deák György PhD/hab

il 

egyetemi 

docens 

AT I N 5/18 

Dr. Rácz Dávid PhD egyetemi 

tanársegéd 

AT I I 3/11 

Géptan és művelettan II modul 

1.Vegyipari 

művelettan II. 

 

Dr. Árpád István PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I I 19/33 

2.Vegyipari 

művelettan III. 

Dr. Árpád István PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I I 19/33 

Folyamatirányítás II modul 

1.Folyamatirányítás 

II. 

 

Dr. Árpád István PhD egyetemi 

adjunktus 

AT I I 19/33 

az esetleges specializáció ismeretkörei, tantárgyai  -  oktatói 

……………………………………....…..    – az ismeretkör felelőse: ………………………………. 

1.         

       

2.         

       

stb.        

       

……………………………………....…..    – az ismeretkör felelőse: ………………………………. 

1.         

       

2.         

       

stb.        

       
 

a szakmai gyakorlat  

intézményi felelőse 

tud. fok. 

/cím 

munkakör 

 

munkaviszony  

típusa 

felelősi „kreditterhelése” 

a szakon/ az intézményben 

Németh Zoltán  e.tanársegé

d 

AT 1/1 
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II.3. Összesítés az oktatói körről 

a képzés  

tantárgyainak száma* 
(a szabadon választhatók 

nélkül!) 

felkínált (= köt.+köt. vál.) 

/ felveendő 

az intézményben 

folyó képzésben 

résztvevő  

összes  

oktató száma 

az összes 

oktatóból 

tantárgy-

felelős 

oktatók  

minősített-

sége 

FOI-hez  

tartozás és 

munkaviszony 

típusa 

munkaköri  

beosztás 

PhD/ 

CSc 

DLA 

DSc 
AT AR AE V 

ts. / 

adj. 

docens tanár egyéb

*** 
f. e.   f. e** 

57/50 58 49 40/4   9 58    5 

/20 

.. 18  .

. 

11  3 

* A tantárgyak számának megadásánál követendők: 

- A tantárgy az összegzésben egynek számít akkor is, ha elméleti és gyakorlati ismeretek átadása is 
történik, vagy több féléves a tárgy. 

- A „szakdolgozat” (szakdolgozati konzultáció, szeminárium - többnyire több féléven át), valamint  

a szakmai gyakorlat speciális tantervi egységek, a tantárgyak összegzésénél egy-egy tárgyként 
beszámíthatók.  

** professor emeritus is 
*** pl.: tanár: mestertanár, gyakorlatvezető tanár, szakoktató, nyelvtanár stb. 
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II.4. Az oktató személyi-szakmai adatai290,291  

Név: Dr. Karaffa Levente születési év: 1971 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve:  

Okl. biológus-biotechnológus és angol-magyar szakfordító, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1994 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem TTK Biomérnöki Tanszék, Tanszékvezető egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (orvostudomány, 1997), dr. habil (biológia, 2006), MTA Doktora pályázat eljárásra bocsájtva (2017). 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak: Biomérnöki műveletek és folyamatok, Ipari fermentációk, Biotechnológia, Ipari mikrobiológia, 

Mikrobiális élettan, Biotermék technológia, Bioprocess Engineering, Microbiology 

Oktatásban eltöltött idő: 25 év 

Oktatás idegen (angol) nyelven: Debreceni Egyetem, TU Wien 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

1. de Vries, R.P., Riley, R., Ad Wiebenga, A., Aguilar-Osorio, G., Amillis, S., Akemi Uchima, C., 

Anderluh, G., Asadollahi, M., Askin, M., Barry, K., Battaglia, E., Bayram, Ö., Benocci, T., Braus-

Stromeyer, S.A., Caldana, C., Cánovas, D., Cerqueira, G.C., Chen, F., Chen, W., Choi, C., Clum, A., 

Corrêa dos Santos, R.A., de Lima Damásio, A.R., Diallinas, G., Emri, T., Fekete, E., Flipphi, M., 

Freyberg, S., Gallo, A., Gournas, C., Habgood, R., Hainaut, M., Harispe, M.L., Henrissat, B., Hildén, 

K.S., Hope, R., Hossain, A., Karabika, E., Karaffa, L., Karányi, Z., Kraševec, N., Kuo, A., Kusch, H., 

LaButti, K., Lagendijk, E.L., Lapidus, A., Levasseur, A., Lindquist, E., Lipzen, A., Logrieco, A.F., 

MacCabe, A., Mäkelä, M.R., Malavazi, I., Melin, P., Meyer, V., Mielnichuk, N., Miskei, M., Molnár, 

Á.P., Mulé, G., Ngan, C.Y., Orejas, M., Orosz, E., Ouedraogo, J.P., Overkamp, K.M., Park, H.S., 

Perrone, G., Piumi, F., Punt, P.J., Ram, A.F.J., Ramón, A., Rauscher, S., Record, E., Riaño-Pachón, 

D.M., Robert, V., Röhrig, J., Ruller, R., Salamov, A., Salih, N.S., Samson, R.A., Sándor, E., Sanguinetti, 

M., Schütze, T., Sepčić, K., Shelest, E., Sherlock, G., Sophianopoulou, V., Squina, F.M., Sun, H., Susca, 

A., Todd, R.B., Tsang, A., Unkles, S.E., van de Wiele, N., van Rossen-Uffink, D., Velasco de Castro 

Oliveira, J., Vesth, T.C., Visser, J., Yu, J.H., Zhou, M., Andersen, M.R., Archer, D.B., Baker, S.E., 

Benoit, I., Brakhage, A.A., Braus, G.H., Fischer, R., Frisvad, J.C., Goldman, G.H., Houbraken, J., 

Oakley, B., Pócsi, I., Scazzocchio, C., Seiboth, B., vanKuyk, P.A., Wortman, J.R., Dyer, P.S. and 

Grigoriev, I.V. (2017): Comparative genomics reveals high biological diversity and specific adaptations 

in the industrially and medically important fungal genus Aspergillus. Genome Biol. 18, Article No.: 28.

            Impakt faktor: 11.313 
2. Fekete E., Flipphi M., Ág N., Kavalecz N., Cerqueira G., Scazzocchio, C., Karaffa L. (2017): A 

mechanism for a single nucleotide intron shift. Nucleic Acids Research, doi: 10.1093/nar/gkx520  

  Impakt faktor: 9.202 

3. Karaffa L., Diaz R., Papp B., Fekete E., Sándor E., Kubicek C.P. (2015): A deficiency of manganese 

ions in the presence of high sugar concentrations is the critical parameter for achieving high yields of 

itaconic acid by Aspergillus terreus. Applied Microbiology and Biotechnology, 99: 7937-7944  

  Impakt faktor: 3.337 

                                                         
290 Ezek a szükséges és elégséges adatok (személyenként legfeljebb 2 oldal). Önéletrajzokat, egész életművet 

bemutató publikációs listákat nem kér a MAB!  
291 Az oktatói adatlapok csoportosítása (a csoporton belül névsor szerint):  

(1) szakfelelős;  

(2) szakirány/specializáció-felelősök (ha vannak) 

(3) az intézményben foglalkoztatottak (AT, AR) 

(4) alkalmazásban lévők (nem foglalkoztatottak) (AE) és a vendégoktatók (V) 



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 
 

124  

4. Karaffa L., Coulier L., Fekete E., Overkamp K.M., Druzhinina I.S., Mikus M., Seiboth B., Novák L., 

Punt P.J., Kubicek C.P. (2013): The intracellular galactoglycome in Trichoderma reesei during growth 

on lactose. Applied Microbiology and Biotechnology, 97: 5447-5456.                  Impakt faktor: 3.811 

 

5. Fekete E., Seiboth B., Kubicek C.P., Szentirmai A., Karaffa L. (2008): Lack of aldose-1 epimerase in 

Hypocrea jecorina (anamorph Trichoderma reesei): a key to cellulase gene expression on lactose. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A., 105: 7141-7146. Impakt factor: 9.380                                                      

 

    

a) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

Vezető, illetve résztvevő (társ) kutató a következő pályázatokban (2012-2017):  

TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0012; TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0043; Marie Curie ITN (FP7): 

Quantitative Biology for Fungal Secondary Metabolite Producers, Proposal Nr. 607332; 2013-

2016); GINOP-2.3.2-15-2016-00008; OTKA NN 116519; OTKA K100660. 

 

Témavezető tevékenység:  

Szakdolgozati témavezetések (BSc és MSc összesen) száma: 61 

Sikeres PhD témavezetések száma: 5 

Sikerrel habilitált közvetlen munkatársak száma: 1 

 

 

b) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2 alkalommal), Soros Alapítvány Ösztöndíja, FEMS Fellowship, 

Békésy György Ösztöndíj 

 

Manninger Rezső Emlékérem, Magyar Mikrobiológiai Társaság, 2016 

 

MTA Általános Mikrobiológiai Bizottság tagja 

Eurofung Member (http://mikrobiologie.eurofung.tu-berlin.de/index.php/members) 

 

 

 

 

Név: Dr. Kapás Judit születési év: 1962 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles közgazda, 1985, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

egyetemi tanár, intézetigazgató, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtan Intézet, Mikro-és 

makroökonómia tanszék 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (közgazdaságtudomány, 2001) 

azeddigi oktatói tevékenység 

30 év oktatási tapasztalat 

Oktatott tárgyak: 

 alapképzés: Bevezetés a közgazdaságtanba, Mikroökonómia, Makroökonómia, Nemzetközi közgazda-

ságtan, Közösségi döntések elmélete, Proszeminárium, Szabályozásgazdaságtan 

 Mesterképzés: Haladó mikroökonómia, Vezetői közgazdaságtan, Szervezetek közgazdaságtana, Nemzet-
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közi pénzügyek, Nemzetközi gazdaságpolitikák 

 Doktori képzés: Mikroökonómia, Intézményi közgazdaságtan 

Angol nyelvű oktatásban eltöltött idő: 10 év 

Oktatott tárgyak: 

 Alapképzés: Macroeconomics, Microeconomics, International economics, Reading and writing in eco-

nomics and business, Proseminar 

 Mesterképzés: Advanced microeconomics, Managerial economics, International political economy, Insti-

tutions in the world economy, International finance 

Oktatás külföldi intézményekben: 

 Mesterképzés: Entrepreneurship and the Firm (PPE kurzus, Cevro Institute, Prága) 

 Doktori képzés: Theory of the Firm (Prágai Közgazdaságtudományi Egyetem) 

 Alapképzés: International economics (Kozminski Egyetem, Varsó) 

 Vendégelőadó: Grand Rapids State University, Université d’Angers 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

Kapás, J. (2013) Differences in Institutional and Developmental Paths Among Developed 

Countries: The Varieties of Capitalism. A Literature Review. In: Makó, Cs., Polónyi, I., Szanyi, M. 

(szerk.), Organisational Innovation and Knowledge Development: Institutions, Methodological 

Foundations and Empirical Evidences. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, pp. 18-44. 

Kapás J., Czeglédi P. (2009) Economic Freedom and Development. Budapest: Akadémiai Kiadó 

Kapás, J. (2008) Industrial Revolutions and the Evolution of Firm Organization: An Historical 

Perspective. Journal of Innovation Economics, Vol. 1. No. 2. pp. 15-33. 

Kapás, J. – Czeglédi, P. (2008) Technológiai és intézményi változások a munkapiacon és a vállalati 

szervezetben. Nyugat- és kelet-közép-európai összehasonlítás. Közgazdasági Szemle, LV. évf. 4. 

szám, 308-332. o. 

Kapás, J. (2005) Towards an Understanding of the Variety of Firms. Acta Oeconomica, Vol. 55. 

No. 1. pp. 43-61. 

 

b) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

Kutatási projektek vezetése 

A kultúra rétegei: Az intézmények, a gazdasági fejlődés vagy mindkettő meghatározói? Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, 2016-2020 

Az egyéni jogok és az informális intézmények szerepe a gazdasági fejlődésben. OTKA, 2011-2015 

Gazdasági szabadság és növekedés, OTKA Publikációs pályázat, 2008-2009  

Technológiai fejlődés és intézményi változás: kölcsönhatások és fejlődési irányok. OTKA, 2007-

2012 

Innováció és intézményrendszer – A múlt tanulságai és a jelen kihívásai. Jedlik Ányos Kutatási 

Pályázat, NKTH, 2007-2009 

Növekedés, intézményrendszer és piaci folyamatok. OTKA, 2005-2008 

 

c) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 2007-2010  

MAB Gazdaságtudományi Szakbizottság, tag (2007-2010) 

MTA Közgazdaságtudományi Bizottság, választott tag (2008-2011) 

Bolyai Plakett, 2006 (adományozó: Magyar Tudományos Akadémia) 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 2002-2005 

Állami Eötvös Ösztöndíj, 2002 

Research Fellowship, International Centre for Economic Research, 2006, Torinó, Olaszország 

Research Scholarship, Indiana University, 2004, Kelly School of Business, IU, Bloomington, USA 

Magyar Ösztöndíj Bizottság államközi ösztöndíja, 2003, UniversUniversité catholique de Louvain 

Earhart Scholarship, Earhart Foundation, USA, 2003, Ronald Coase Institute Workshop 
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Név: Kotsis Ágnes születési év: 1983 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. közgazdász, DE, 2006 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

DE-GVK, Vezetés és Szervezéstudományi Intézet, egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

(Phd (közgazdaságtud.) 2012 

azeddigi oktatói tevékenység 

Oktatott tárgyak magyar nyelven: 

1. Szervezeti magatartás I-II 

2. Emberi Erőforrás Menedzsment 

3. Termelés és folyamatmenedzsment 

4. Minőségmenedzsment 

5. Vállalkozásgazdaságtan 

Az oktatásban eltöltött idő: 11 év 

angol nyelven: 

1. Quality Management,  

2. Operation Management 

Oktatásban eltöltött idő angol nyelven: 6 év 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

Marietta Kiss, Ágnes Kotsis, András István Kun: The Relationship between Intelligence, Emo-

tional Intelligence, Personality Styles and Academic Success. BUSINESS EDUCATION AND 

ACCREDITATION 6:(2) pp. 23-34. (2014) 

Kotsis Ágnes: A túlképzettség vizsgálata a Debreceni Egyetem végzettjei esetében. VEZE-

TÉSTUDOMÁNY 44:(1) pp. 38-48. (2013) 

Kotsis Ágnes, Faragó Ádám, Gáll József, Madarasi Veronika: Egy Észak-Alföld régióban vég-

zett munkaerő-piaci felmérés néhány eredménye. TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG 30:(1) 

pp. 71-87. (2008) 

Kun András István, Kiss Marietta, Kotsis Ágnes, Lőrinczi Krisztián: A személyiség és a ké-

pességek szerepe az egyetemi sikerességben, avagy igazolható-e a szűrő hipotézis a Debreceni 

Egyetem Közgazdaságtudományi Karának hallgatói körében végzett felmérés alapján. COM-

PETITIO 5:(2) pp. 133-158. (2006) 

 

b) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

Folyamatos oktatási tevékenység magyar és angol nyelven. Projektekben való részvétel: 

 
1.)  a Debreceni Egyetem és a Debreceni Universitas Kht. együttműködésének keretében a „Modellértékű 

kutatás” című ROP-3.3.1.-05/1-2005-10-0002/37 azonosítószámú projekt, amelynek célja a diplomás 
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munkaerőpiac vizsgálata (2006. július 1. – 2008. május 31.). Ezen pályázat kutatócsoportjának tagjaként 

tevékenykedtem.  

2.) ”Tudástranszfer előmozdítása az Észak-Alföldi Régió versenyképességének fokozásáért innováció-

orientált oktatási tudásház létrehozásával” című BAROSS-2-2005-0026 azonosítószámú projekt, amely-

nek célja az Észak-Alföldi Régióban az innováció-orientált, régiótudatos kultúra és szemléletmód, vala-

mint a tudásgenerálás és -transzfer előmozdítása olyan oktatási tevékenység segítségével, amely jelentős 

részben a vállalati szervezetbe integrált képzésen keresztül valósul meg, és amely hozzájárul a Régió tár-

sadalmi-gazdasági fejlődéséhez. Ennek a pályázatnak az adminisztrációs munkájában is láttam el felada-

tokat. 

3.) "Az Észak-alföldi régió innováció-orientált oktatásfejlesztési programjának elkészítése és a megalapozó 

kutatások elvégzése" című Baross 2006 pályázat, amelyben munkaerőpiaci felmérésekben és ezek 

elemzésének elkészítésében segédkeztem.  

 

Név: Dr. Szikora Veronika születési év: 1971 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve 

Jogász, Miskolci Egyetem ÁJK, 1997. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, egyetemi docens 

dékán 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA)(friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr.habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

Ph.D (állam- és jogtudomány) 2005. 

az eddigi oktatói tevékenység 

Polgári jog, Deutsches Gesellschaftsrecht, A német és az osztrák társasági jog, Társasági jog Európá-

ban, Fogyasztóvédelmi jog (1996-tól) 

Az összehasonlító társasági jog, Az osztrák – német és a magyar társasági jog intézményrendszerének 

jogösszehasonlító és jogdogmatikai elemzése (2006-tól) 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata 

c) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 Szikora Veronika: Társasági jog rendszerek és reformok Európában, GAZDASÁG ÉS JOG 

22:(7-8.) 9-17. (2014) 

 Szikora Veronika: Personengesellschaften in Österreich, DEBRECENI JOGI MŰHELY 9:(9) 

1-8. (2012) 

 Szikora Veronika: A társaság fogalomköre a német jogban - rövid magyar vonatkozással. In: 

Nótári Tamás (szerk.): Ünnepi tanulmányok Sárközy Tamás 70. születésnapjára. 517., Szeged: 

Lectum Kiadó, 2010. 401-424. (ISBN:978-963-9640-30-6) 

 Szikora Veronika: A fogyasztóvédelmi jog történeti kialakulása Európában, különös tekintettel 

a magánjog-egységesítési folyamatokra. In: Szikora Veronika (szerk.): Magyar fogyasztóvé-

delmi magánjog - európai kitekintéssel. 388., Debrecen: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtu-

dományi Kar Polgári Jogi Tanszéke - Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, 2010. 19-30. 

(ISBN:978 615 5025 00 6) 

 Szikora Veronika: A német társasági jog alapvető kérdései, Debrecen: Debreceni Egyetemi Ki-

adó, 2006. 211. (ISBN:978 963 473 239 6) 

 

d) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 
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Az osztrák és német társasági jog intézményrendszerének jogösszehasonlító és jogdogmatikai elemzése 

c. 68628 sz. OTKA-F pályázat (5 év, 2007.07.01-2012.06.30) vezető kutatója. 

Fogyasztóvédelmi jog a magyar jogban és az Európai Unióban c. 68609 sz. OTKA-K pályázat 

2007.07.01-2012.12.31.) résztvevő kutatója. 

1998-tól Az Európai Jogi Akadémia tagja 

2001-től A DE Tehetséggondozó Programjának tutora 

2004-től A „Debreceni Jogi Műhely” (HU ISSN 1786-5158) c. internet-alapú jogi periodika szerkesz-

tője 

2007-től OTKA szakértői felkérés tematikus pályázat véleményezésére 

2007-től A Társadalmi Unió Fogyasztóvédelmi Debreceni Klubjának vezetője 

2009-től Magánjogot Oktatók Egyesülete – alapító tag, elnökségi tag 

 

Név: Dr. Török Éva születési év: 1984 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve 

Jogász, Debreceni Egyetem ÁJK, 2008. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA)(friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr.habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

Ph.D (állam- és jogtudomány) 2013. 

az eddigi oktatói tevékenység 

polgári jog oktatása 2011 óta 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata 

e) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

• A szerződés létrehozásának alapkérdései, Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2013. 

211. (ISBN: 9789632582016) 

• Contractual Freedom and Common European Sales Law, In: Erik Stenpien (szerk.) Kúpna 

Zmluva - História a Súcasnost I., Kosice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013. 372-381. 

(ISBN:978-80-8152-053-2, 978-80-8152-054-9 (e-publ)) 

• The Alternatives of the Concluding of Contracts in the Hungarian Civil Law, In: Zlatko V 

Sovreski, Michal Mokryš, Štefan Badura, Anton Lieskovský (szerk.) Proceedings in Global Virtual 

Conference: The 1st International Global Virtual Conference. Zilina: EDIS Zilina University 

Publishers, 2013. 210-213. (ISBN:978-80-554-0649-7) 

• A gazdasági, műszaki fejlődés hatása a szerződések jogára, Jelenkori társadalmi és gazdasági 

folyamatok, 2012. (VII. évfolyam) 1-2. szám 80-87. 

• A szerződési szabadság értelmezésének lehetséges aspektusai, Jogtudományi Közlöny, 2012. 

(LXVII. évfolyam) 1. szám 40-45. 

f) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

2014- Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja 

2013- Magánjogot Oktatók Egyesületének tagja. 

2012- Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének tagja. 

2013. május – 2014. május: Nemzeti Kiválóság Program – Jedlik Ányos Ösztöndíj. 

2013. november: Az Év Tudományos Publikációja Aranyérem kitüntetés. 
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2013. november: Pro Auditoribus Facultatis Iuridicae Universitatis Debreceniensis kitüntetés. 

2012. december: Az Év Hallgatói Tudományos Publikációja Aranyérem kitüntetés. 

2011. október: Diploma for the Best Scientific Report, VI. International Scientific Conference of 

Young Scientists – European Law Education and Science, Uzhgorod. 

2011. június-július: Bécsi Collegium Hungaricum két hónapos kutatói ösztöndíja 

 

Név: Dr. Teperics Károly születési év: 1963 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Történelem-földrajz szakos középiskolai tanár, KLTE 1987 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje 

azt azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék – egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

Ph.D,  2002 

azeddigi oktatói tevékenység 

Hagyományos ötéves földrajztanár/geográfus képzés (1991-2007): Földrajz tanítása, Földrajz szakmódszertan, Konzultáció, 

Népesség- és településföldrajz, Európai Unió szakpolitikái, Humán erőforrások fejlesztése, Foglalkoztatás és 

szociálpolitika. 

Földrajz BSc képzés (2007 után): Humán erőforrások fejlesztése, Foglalkoztatás és szociálpolitika. 
Földrajz tanár MSc: Földrajztanítás módszertana, Tér-természet-társadalom. 

Természettudományi és Technológiai Kar BSc hallgatói: Európai Uniós alapismeretek  

PhD kurzusok a Földtudományi Doktori Iskolában: Társadalomföldrajzi kutatás módszertana, Humánerőforrások és 

területfejlesztés, Társadalomföldrajzi adatgyűjtés. 
PhD kurzus a Humán Tudományok Doktori Iskolában: Tér-társadalom-oktatás. 

Művelődésszervező, Szociális menedzserképzésben a DE Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési karán: 

Regionális földrajz, Az emberi erőforrások fejlesztés elmélete és gyakorlata, Lokális társadalomismeret, Területfejlesztés 

alapjai, Demográfia.  
Andragógia MSc. képzés a DE Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési karán: Demográfia 

Paris, Sorbonne IV – DE TTK, „D.E.S.S. Amenagement, Urbanisme et Developpement des Territoires, Dans L’Union 

Europeenne – Területi tervezés, urbanisztika és területfejlesztés az Európai Unióban” – posztgraduális képzésben: Szóbeli 

és írásbeli kifejezésmód, Közlekedésföldrajz, A közlekedés szerepe a területfejlesztésben, Közlekedés és területfejlesztés 
az Európai Unióban,  Kutatásmódszertan. 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!):  

b)  
Teperics Károly, Szilágyiné Czimre Klára, Márton Sándor: A tanulóvárosok és régiók területi megjelenése és társadalmi-

gazdasági mutatókkal való kapcsolata Magyarországon.- EDUCATIO 25:(2) pp. 245-259. (2016) 

Kozma Tamás, Benke Magdolna, Erdei Gábor, Teperics Károly, Tőzsér Zoltán: A LeaRn kutatás.- In: Kozma Tamás, 

Benke Magdolna, Erdei Gábor, Teperics Károly, Tőzsér Zoltán, Engler Ágnes, Bocsi Veronika, Dusa Ágnes, Kardós 

Katalin, Németh Nóra Veronika, Györgyi Zoltán, Juhász Erika, Márkus Edina Szabó Barbara, Herczegh Judt, Kenyeres 

Attila Zoltán, Kovács Klára, Szabó Józsed, Szűcs Tímea, Forray R Katalin, Cserti Csapó Tibor, Heltai Borbála, Híves 

Tamás, Szilágyiné Czimre Klára, Márton Sándor: Tanuló régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig.-  Debre-
cen: University of Debrecen, CHERD, 2015. pp. 13-38. (Régió és oktatás; 11.)  (ISBN:978-963-318-472-1) 

Rózsa Péter, Teperics Károly: ATTITUDES RELATED TO EUROPEAN UNION REFERENDUM IN THE MEMBER 

STATES.- ANALELE UNIVERSITATII DIN ORADEA SERIA GEOGRAFIE 18: pp. 109-116. (2008) 

Károly Teperics, Klára Czimre, István Zoltán Pásztor: Crossing Borders in Education: Information Flow in the Hungari-
an-Romanian Border Region.- EUROLIMES 12:(12) pp. 148-161. (2012) 

 

Rózsa Péter, Teperics Károly:  

Európai Uniós referendumokhoz kapcsolódó attitűdök a Közösség tagállamaiban. - DEBRECENI SZEMLE XIV.:(1) pp. 
27-38. (2006) 

c) Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományosaz eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható 

elismertség: 

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&lang=HU&di_ID=31
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789633184721
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Név: Dr. Czeglédi Pál születési év: 1979 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. közgazdász, DE, 2002. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtan Intézet, Közpolitikai 

Elemzés tanszék 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (közgazdaságtudomány, 2007) 

az eddigi oktatói tevékenység  

Az oktatásban eltöltött idő: 15 év 

Oktatott tárgyak: 

 Alapképzés: Bevezetés a közgazdaságtanba, Mikroökonómia, Makroökonómia, Nemzetközi 

közgazdaságtan, Növekedéselmélet, Közpolitika, Közösségi pénzügyek, Proszeminárium, Gaz-

daságpolitika, Gazdaságpolitikai alternatívák a modern világgazdaságban, Nemzetközi pénz-

ügyek, 

 Mesterképzés: Haladó mikroökonómia, Haladó makroökonómia, Gazdaságpolitika, Nemzetkö-

zi pénzügyek, Nemzetközi gazdaságpolitikák 

 Doktori képzés: Növekedéselmélet 

Angol nyelvű oktatásban eltöltött idő: 10 év 

Oktatott tárgyak: 

 Alapképzés: Proseminar, Measuring economic performance across countries, Economic policy 

 Mesterképzés: Advanced microeconomics, Advanced macroeconomics, International economic 

policy, International political economy 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

g) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

Kapás J., Czeglédi P.: Economic Freedom and Development, Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Czeglédi P.: Are both dimensions of property rights “efficient”?, European Journal of Comparative 

Economics, 12(1), pp. 41-69, 2015. 

Czeglédi, P.: Why are civil liberties more important than executive constraints in economic 

development? A property rights approach, Society and Economy, 36(1), 37-68, 2014. 

Czeglédi, P.: The theory of interventionism as an Austrian theory of slowdowns, Review of 

Austrian Economics, 27(4), 419-449, 2014. 

Czeglédi, P.: Individual Rights as a Factor of Economic Convergence, Acta Oeconomica, 60(4), 

375-403, 2010. 

 

h) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 2 könyv 

 6 könyvfejezet 

 26 folyóiratban megjelent tanulmány 

 3 konferencia-kiadvány és műhelytanulmány 

 29 könyvrecenziók, konferencia-beszámoló és egyéb írás 

 35 konferencia-előadás (többsége angolul) 

 Független hivatkozások száma: 95 
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 Kutatási pályázatok: 4 OTKA (NKFI), 1 NKTH Jedlik Ányos Kutatási pályázat, 1 Bolya János 

Kutatási Ösztöndíj 

 Bsc, Msc, PhD témavezetés 

 bíráló: Competitio, Acta Oeconomica, Society and Economy, Journal of Economic Growth, 

Hitelintézeti Szemle, Social Indicators Research, OTKA-pályázatok 

 

i) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

Elnyert ösztöndíjak, díjak: 

 Bolyai Plakett, 2014 (adományozó: Magyar Tudományos Akadémia) 

 Junior Príma Díj „Magyar Tudomány” kategória, 2010 (adományozó: MFB Magyar Fejlesztési 

Bank Zrt.) 

 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 2010-2013  

 Széchenyi István Ösztöndíj Alapítvány „Ösztöndíj tudományos kutatásért” ösztöndíja, 2006 

 

 

Név: Dr. Czeglédi Pál születési év: 1979 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. közgazdász, DE, 2002. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtan Intézet, Közpolitikai 

Elemzés tanszék 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (közgazdaságtudomány, 2007) 

az eddigi oktatói tevékenység  

Az oktatásban eltöltött idő: 15 év 

Oktatott tárgyak: 

 Alapképzés: Bevezetés a közgazdaságtanba, Mikroökonómia, Makroökonómia, Nemzetközi 

közgazdaságtan, Növekedéselmélet, Közpolitika, Közösségi pénzügyek, Proszeminárium, Gaz-

daságpolitika, Gazdaságpolitikai alternatívák a modern világgazdaságban, Nemzetközi pénz-

ügyek, 

 Mesterképzés: Haladó mikroökonómia, Haladó makroökonómia, Gazdaságpolitika, Nemzetkö-

zi pénzügyek, Nemzetközi gazdaságpolitikák 

 Doktori képzés: Növekedéselmélet 

Angol nyelvű oktatásban eltöltött idő: 10 év 

Oktatott tárgyak: 

 Alapképzés: Proseminar, Measuring economic performance across countries, Economic policy 

 Mesterképzés: Advanced microeconomics, Advanced macroeconomics, International economic 

policy, International political economy 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

j) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

Kapás J., Czeglédi P.: Economic Freedom and Development, Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Czeglédi P.: Are both dimensions of property rights “efficient”?, European Journal of Comparative 

Economics, 12(1), pp. 41-69, 2015. 
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Czeglédi, P.: Why are civil liberties more important than executive constraints in economic 

development? A property rights approach, Society and Economy, 36(1), 37-68, 2014. 

Czeglédi, P.: The theory of interventionism as an Austrian theory of slowdowns, Review of 

Austrian Economics, 27(4), 419-449, 2014. 

Czeglédi, P.: Individual Rights as a Factor of Economic Convergence, Acta Oeconomica, 60(4), 

375-403, 2010. 

 

k) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 2 könyv 

 6 könyvfejezet 

 26 folyóiratban megjelent tanulmány 

 3 konferencia-kiadvány és műhelytanulmány 

 29 könyvrecenziók, konferencia-beszámoló és egyéb írás 

 35 konferencia-előadás (többsége angolul) 

 Független hivatkozások száma: 95 

 Kutatási pályázatok: 4 OTKA (NKFI), 1 NKTH Jedlik Ányos Kutatási pályázat, 1 Bolya János 

Kutatási Ösztöndíj 

 Bsc, Msc, PhD témavezetés 

 bíráló: Competitio, Acta Oeconomica, Society and Economy, Journal of Economic Growth, 

Hitelintézeti Szemle, Social Indicators Research, OTKA-pályázatok 

 

l) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

Elnyert ösztöndíjak, díjak: 

 Bolyai Plakett, 2014 (adományozó: Magyar Tudományos Akadémia) 

 Junior Príma Díj „Magyar Tudomány” kategória, 2010 (adományozó: MFB Magyar Fejlesztési 

Bank Zrt.) 

 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 2010-2013  

 Széchenyi István Ösztöndíj Alapítvány „Ösztöndíj tudományos kutatásért” ösztöndíja, 2006 

 

 

Név: Dr. habil Pakurár Miklós születési év: 1959 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okleveles agrármérnök, Debreceni Agrártudományi Egyetem,  1983 

Mérnöktanár, Gödöllői Agrártudományi Egyetem, 1998 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem, GTK, Logisztika Menedzsment Tanszék, egyetemi docens, tanszékvezető 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

Ph.D. (mezőgazdaságtudomány), 2000,  

Habil tudományos cím (gazdálkodás- és szervezéstudományok), 2010 

az eddigi oktatói tevékenység  

Jelenleg tantárgyfelelősként oktatott tárgyak: Lean menedzsment (GVK - MSc), Beszerzés menedzsment 

(GVK - MSc), Értékteremtő folyamatok menedzsmentje (GVK - BSc), Élelmiszer logisztika (MTK-MSc), 

Szervezés és logisztika (GVK – BSc), Logistics in food chains (MTK MSc), Operations Managemnent 

(GVK BSc), Management of Value Creating Processes (GVK, TTK - BSc)Logisztika-menedzsment 
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módszertan (GVK – PhD) 

Korábban tantárgfelelősként oktatott tárgyak: Szállítmányozás és fuvarozás menedzsmentje (GVK – 

MSc), Munkakör tervezés, munkakör kialakítás (FKK - GVK), Logisztika (GVK), Munkaszervezés 

(GVK-BSc - MSc), Mezőgazdasági munkaszervezés (MTK – BSc - MSc) 

Oktatásban töltött idő: középiskola: 9 év (1989 - 1998), egyetem: 19 év (1998-) 

Oktatás idegen nyelven: Operations Management DE ( 2008-tól), Logistics in food chains DE (2012-

től), Wroclaw University of Environmental and Life Sciences vendégtanár két hét, (2007, 

Lengyelország), Agricultural University, Kaunas, Erasmus vendégtanár két hét (2011, Litvánia) 

University of South Bohemia Ceske Budejovice, CEEPUS vendégtanár 2 hét (2011 Csehország) 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

m) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 

1. Pakurár M. Huzsvai L. (2010) Kereslet előrejelzése az észak-alföldi vállalatoknál  

In: Egri Imre, Földesi Péter, Szegedi Zoltán (szerk.) Logisztikai antológia, Győr: 

Universitas-Győr Kht.,  pp. 165-190. (ISBN:978-963-9505-41-4) 

2. Pakurár M. Az ostorcsapás-effektus teória jelentősége az ellátási lánc menedzsmentben A 

virtuális intézet Közép-Európa kutatására közleményei 4.:(5.) pp. 235-243. (2012) 

(ISBN 2062-1396) 

3. Pakurár M. (2014): Kutatási terv az élelmiszer ellátási láncok hatékonyságának 

elemzésére, értékelésére. Taylor Gazdálkodás, és szervezéstudományi folyóirat Szeged VI. 

évf. 1-2 szám No 14-15.  pp. 130-136. 

4. Pakurár Miklós, Kovács Sándor, Popp József, Vántus András (2015): Innovative solutions 

in traceability to improve the competitiveness of a local fruit and vegetable retailing system 

Amfiteatru economic 17:(39) pp. 676-691. 

5. Harsányi J, Pakurár M, Vaskó E. (2016): A Hajdu Autotechnika Zrt. értékáram 

folyamatainak fejlesztése Logisztikai Évkönyv pp. 134-143.  

 

n) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

Jelentősebb kutatási és tananyagfejlesztési munkák: Közreműködő: HEFOP projekt (azonosító: 

HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0071/1.0), AHEAD (Agribusiness Higher EducAtion Development), 

OFA GS 8341/26 Kutatásvezető: Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP-3.3.1.-2005-03-

0003/37), RuralJobs FP7 azonosító száma:  no 211605 

Részvétel tudományos szervezetekben: MTA DAB Logisztikai Munkabizottságának elnökségi tagja 

és társelnöke, Magyar Agrártudományi Egyesület (tag), Debreceni Akadémiai Bizottság (tag), 

Magyar Logisztikai Egyesület (tag), Kutató Diákok Országos Szövetsége (mentor), DAB 

Agrárközgazdasági Munkabizottság (tag) 

6. Austrian Society of Agricultural Economics (tag) 

Díjak, kitüntetések: Dékáni Elismerő Oklevél, 2005, Pro Scientiis Agriculturae-díj, 2008, Nívódíj a 

Szervezés és logisztika könyvért 2007. Debreceni Agrárkutatásért Emlékérem 2010 

 

 

 

Név: Dr. Kontor Enikő születési év: 1963 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles közgazda, Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem, 1985 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Kereskedelem Intézet – egyetemi adjunktus 
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tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (társ tud.) 2015 

az eddigi oktatói tevékenység  

1990 óta dolgozom a felsőoktatásban, mely idő alatt a következő tárgyak oktatásában vettem rész: 

marketing, marketingmenedzsment, marketingkommunikáció, reklám-és reklámtervezés, piackutatás, 

direkt marketing, fogyasztói magatartás, termék-és szolgáltatásmarketing 

 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

o) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 

 
 

 Kiss Marietta, Kontor Enikő, Kun András István (2016) 

Az organikuscímke-hatás a marketing irodalomban: imázstranszfer, halo-hatás és jelzés 

Táplálkozásmarketing 3:(1) pp. 61-71.  

 

 Kontor Enikő, Nyul Balázs (2016) 

A piacorientáció érvényesülése a kis- és középvállalatok körében – egy klaszteranalízis eredményei 

Competitio 15:(1) pp. 22-45.  

 

 Kiss Marietta, Kontor Enikő, Kun András István (2015) 

The Effect of ‘Organic’ Labels on Consumer Perception of Chocolates 

Annals Of The University Of Oradea Economic Science XXIV:(1) pp. 448-457.  

 

 Kontor Enikő (2014) 

Az erőforrás-alapú elmélet és a marketing kapcsolódási pontjai – a piacorientáció, mint marketing 

erőforrás 

Vezetéstudomány 45:(12) pp. 38-52.  

 

 Enikő Kontor (2014) 

The achievement of market orientation and its effect on performance in Hungarian 

Journal Of Research In Business And Management (Quest Journals) 2:(8) pp. 1-10.  

 

 

p) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 TÁMOP-4.2.6-15/1-2015-0001, „KOMPLEX INNOVÁCIÓ - Egészségipari hálózat a 

hatékonyság növelése érdekében” (Debreceni Egyetem) 

 

 Ezen kívül pályafutásom során részt vettem többek között a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara, a Nemzeti Tankönyvkiadó, a Magyar Turizmus Rt., a Borsodi Sörgyár, valamint a 

Corvinbank megbízásából lebonyolított kutatásokban. 

 

q) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

2016 – „DÉKÁNI ELISMERŐ OKLEVÉL„ 

Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar 

 

2011 – „A KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÉRT” kitüntetés 

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar 
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Név: Dr. Muzsnay Zoltán születési év: 1968 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve 

matematika és kémia szakos tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen. 1992 

matematikus, Paul Sabatier University, Toulouse, Franciaország, 1993,  

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet, egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD. (matematika, 1997); dr. habil. cím (2006). 

eddigi oktatói tevékenység 

Demonstrátorként 1990-től, doktoranduszként 1992-től, oktatóként 1997-től folyamatosan részt veszek az alábbi 

tárgyak oktatásában: kalkulus, analízis sokaságokon, Lie csoportok,  általános topológia, differenciálgeometria, 

lineáris algebra és analitikus geometria (Debreceni Egyetem) 

Francia nyelven: Analyse, Équations différentielles (Université Paul Sabatier, Toulouse, Franciaország), L'intégra-

bilité formelle des équations aux dérivées partielles, (Université Libanaise, Beirut, Libanon), 

Angol nyelven: College Discrete Mathematics, Mathematics I, II. (Debreceni Egyetem), 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata 

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos szak-
mai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi hozzá-

járulásnak tekint. 

5. J.Grifone, Z. Muzsnay: Variational Principles for Second-order Differential Equations,  

World Scientific, Singapore, 2000.  

6. Finsler 2-manifolds with maximal holonomy group of infinite dimension Differential Geometry and its 

Applications, Vol. 39, 2015, Pages 1–9, 

7. Projective Metrizability and Formal Integrability, Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and 

Applications (SIGMA), 7, paper 114. p. 22, 2011,  

8. Z. Muzsnay, P.T. Nagy: Finsler manifolds with non-Riemannian holonomy, Houston Journal of 

Mathematics, 38 no. 1, (2012) pp. 77-92.,  

9. I. Bucataru, Z. Muzsnay: Sprays metrizable by Finsler functions of constant flag curvature Differential 

Geom. Appl. 31 (2013), no. 3, 405-415.  

b) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 25 megjelent nemzetközileg referált folyóiratcikk; 

 179 független idézet (MTMT); 

 51 szakmai, döntő többségében angol nyelvű nemzetközi konferencia előadás; 

 4 tudományos projekt vezetője 

 részvétel 5 kutatási pályázatban; 
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 Bsc, Msc, PhD témavezetés; 

 bírálói tevékenység nemzetközileg referált szakfolyóiratban; 

 nemzetközi konferencia szervezése 

 

c) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 2002-2005. 

 Francia állami ösztöndíj, PhD, 1993-1997. 

 Francia állami ösztöndíj, DEA, 1992-1993. 

 MTA TMB ösztöndíj, 1992-1993. 

 Természettudományi Kar Emlékérme, KLTE, 1992. 

 Tempus ösztöndíj, 1990-1991. 

 Rényi Kató-emlékdíj, 1990. 

 OTDK első díj, 1990. 

 

Név:   Dr. Schram Zsolt születési év:  1959 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles fizikus, KLTE, 1983 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE, TTK, Fizikai Intézet – egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével, egyéb címek) 

PhD (fizikai tud.) 1987. 

CSc (fizikai tud.) 1999. 

dr. habil (fizikai tud.) 2003. 

az eddigi oktatói tevékenység  

Kísérleti Fizikai tanszék (1983-88): 

Kísérleti fizika I-II számolási gyakorlatok, Kísérleti fizika I-II előadás demonstrátor, Demonstrációs 

laboratóriumi gyakorlatok, Radioaktív laboratóriumi gyakorlatok, Kísérleti magfizika előadás (összesen 

30 féléves szemeszter kurzus) 

Elméleti Fizikai tanszék (1989- ): 

Relativitáselmélet, Mechanika I-II, A légköri folyamatok dinamikája I-II előadások, Mechanika, 

Elektrodinamika, Kvantummechanika számolási gyakorlatok, Elméleti fizikai szeminárium, Bevezetés 

a rácstérelméletbe speciálkollégium, Nyári szakmai gyakorlat, Relativitáselmélet előadás angol nyelven 

(összesen több, mint 120 féléves szemeszter kurzus) 

Diplomamunka és PhD témavezetés (összesen 7 fő) 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

r) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények 

 

1. Biró TS, Jakovác A, Schram Z: Nuclear and Quark Matter at High Temperature, Eur.Phys.J. 

A53 (2017) 52 

2. Biró TS, Schram Z: Non-extensive entropic distance based on diffusion: Restrictions on 

parameters in entropy formulae, Entropy 18: (2) Paper 42. (2016) 
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3. Biró T S, Gyulassy M, Schram Z: Unruh gamma radiation at RHIC?, Phys.Lett. B708 (2012) 

276-279 

4. A Hart, B Lucini, Z Schram, M Teper: Vortices and confinement in hot and cold D=(2+1) 

gauge theories, JHEP 0006 (2000) 040 

5. Z Schram, M Teper: Identifying monopoles on a lattice, Phys.Rev. D48 (1993) 2881-2890 

 

s) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

49 tudományos közlemény, 39 tudományos előadás, több mint 30 nemzetközi  

és 6 hazai konferencián történő részvétellel, ~170 független hivatkozás 

2002 Békésy György posztdoktori ösztöndíj 

1999 Bolyai János kutatói ösztöndíj 

1992 Royal Society Hungarian postdoctoral fellowship (Oxford University)  

1983 KLTE TTK Emlékérem 

 

 

 

Név: Dr. Várnagy Katalin születési év: 1961 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okleveles matematika-kémia szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem (jelenlegi Debreceni 

Egyetem), 1985 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék – egyetemi tanár 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

MTA doktora (kémia) 2014 

azeddigi oktatói tevékenység 

oktatott tárgyak: általános kémia, szervetlen kémia, analitikai kémia, bioszervetlen kémia 

oktatásban töltött idő: 30 év 

oktatás idegen nyelven: Bioinorganic chemistry lecture (chemistry MSc) 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

t) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

1. M. Raics, N. Lihi, A. Laskai, C. Kállay, K. Várnagy, I. Sóvágó, Nickel(II), zinc(II) and 

cadmium(II) complexes of hexapeptides containing separate histidyl and cysteinyl binding sites. 

New J. Chem., 40:(6) pp. 5420-5427 (2016) 

2. I. Sóvágó, K. Várnagy, N. Lihi, Á. Grenács, Coordinating properties of peptides containing histidyl 

residues, Coord. Chem. Rev.327-328, pp. 43-54 (2016) 

3. Á. Dávid, C. Kállay, D. Sanna, N. Lihi, I. Sóvágó, K. Várnagy, Potentiometric and spectroscopic 

studies on the copper(II) complexes of rat amylin fragments. The anchoring ability of specific 

noncoordinating side chains, Dalton Trans. 44:(39) pp. 17091-17099 (2015) 

4. I. Sóvágó, C. Kállay, K. Várnagy, Peptides as complexing agents: Factors influencing the structure 

and thermodynamic stability of peptide complexes, Coord. Chem. Rev., 256:(19-20) pp. 2225-2233 

(2012) 

5. S. Timari, R. Cerea, K. Várnagy, Characterization of CuZnSOD model complexes from a redox 

point of view: Redox properties of copper(II) complexes of imidazole containing ligands, J. Inorg. 

Biochem., 105:(8) pp. 1009-1017 (2011) 
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u) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

szakmai eredmények: Eddig megjelent 71 közlemény, könyvfejezet nemzetközi folyóiratban (897 

független hivatkozás, össz IF: 152.85), 44 előadás és 62 poszter hazai és nemzetközi konferencián 

témavezetés (TDK  (22), szakdolgozat/diplomamunka (67), PhD értekezés (2+3 folyamatban) 

oktatásszervezés: tanszéki, intézeti oktatás felelős 

tehetséggondozás, beiskolázás: TTK tábor szervezésében, beiskolázási programokban való 

részvétel, középiskolás szakkör vezetése 

 

Név:Nagy Zoltán születési év:1974 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles matematika-kémia tanár,  KLTE, 1997 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

DE, GYTK, (Fizikai Kémiai Tanszék) egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD, kémia, 2003 

azeddigi oktatói tevékenység 

Általános kémia szeminárium, Áltlános kémia laboratóriumi gyakorlat, Szervetlen kémia laboratóriumi 

gyakorlat, Analitikai kémia szeminárium, Analitikai kémia laborgyakorlat, Kolloidkémia előadás, 

Kolloidkémia laborgyakorlat, Szerves és biokémia laboratóriumi gyakorlat, Műszeres analitika 

laboratóriumi gyakorlat, Haladó fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat, General chemistry seminar, 

General Chemistry laboratory practice, Colloid Chemistry lecture, Colloid Chemistry laboratory practice 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

v) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 
1. I. Bányai, M. Kéri, Z. Nagy, M. Berka and L. P. Balogh, Self-diffusion of water and poly(amidoamine) 

dendrimers in dilute aqueous solutions Soft Matter, 9 (5), 1645-1655, 2013 

2. Z. Bihari,  Z. Nagy, P. Buglyó, [( 6-p-cym)Ru(H2O)3]2+ binding capability of N-methylimidazole to model 

the interaction between the metal ion and surface histidine residues of peptides J. Organomet. Chem., 782, 

82-88, 2015  

3. M. Andrási, G. Lehoczki, Z. Nagy, Gy. Gyémánt, A. Pungor and A. Gáspár, A comparative study of capillary 

electrophoresis and isothermal titration calorimetry for the determination of binding constant of human 

serum albumin to monoclonal antibody Electrophoresis, 36(11-12), 1274-1281, 2015 

4. . I.A. Tarasova, A. A. Lobas, U. Černigoj, E. M. Solovyeva, B.Mahlberg, M. V. Ivanov, T. Panić-Janković, Z. 

Nagy, M. L. Pridatchenko, A. Pungor, B.Nemec, U. Vidic, J. Gašperšič, N. L. Krajnc, J. Vidič, M. V. Gorshkov 

and G. Mitulović, Depletion of human serum albumin in embryo culture media for in vitro fertilization 

using monolithic columns with immobilized antibodies Electrophoresis, 37(17-18), 2322-2327, 2016  

5. M. Kéri, Z. Nagy, L. Novák, E. Szarvas, L.P. Balogh and I. Bányai, Beware of phosphate: evidence of speci-

fic dendrimer— phosphate interactions Phys. Chem. Chem. Phys., 19, 11540-11548, 2017 

 

w) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

Több éves oktatói tapasztalat osztatlan, BSc és MSc képzésen, projekt, szakdolgozat, 

diplomamunka, TDK munka vezetése, irányítása. Informatikai rendszerek, NMR spektrométer 

karbantartása.  

 



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 
 

139  

Név: Dr. Juhász László születési év: 1973 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okleveles vegyész, KLTE, 1996 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

DE, Szerves Kémiai Tanszék   -   egyetemi docens 

 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (kémia, 2001); dr. habil (kémia, 2015) 

azeddigi oktatói tevékenység 

Szemináriumok, laboratóriumi gyakorlatok vezetés Szerves Kémiai Tanszéken 1998 óta, 2005-tól angol nyelvű 

gyakorlatok és előadások tartása. 

Szerves kémia I. (TKBE0301; TKBE0311; TKOE0301); Szerves kémia II. (TKBE0302; TKBE0312; 

TKOE0302); Organic Chemistry Practice I (GYKSZ04P2); Organic Chemistry Practice II (GYKSZ08P3); 

Organic Chmeistry III (TKBE0303_EN); Természetes szerves vegyületek kémiája (TKBE0332); Gyógyszer- és 

finomkémiai technológiák (TKME4034); Alkalmazott spektroszkópia (TKBL0001); Másodlagos természetes 

anyagok I. (TKME0331_L); Másodlagos természetes anyagok II. (TKML0332_L); Szerves kémiai 

szintézismódszerek (T_K3414); Szerves kémiai problémák megoldása I. (T_K2431); Szerves kémiai problémák 

megoldása II. (T_K2432); Szerves kémiai I. laboratóriumi gyakorlat (T_K2403); Szerves kémiai II. laboratóriumi 

gyakorlat (T_K2404); Szerves kémiai III. laboratóriumi gyakorlat (T_K2405); Szerves kémia V. (TKBL0302); 

Szerves kémia VI. (TKBL0303); Szerves kémia (TKBE0331); Szerves szintézis II. (TKMG0302); Szerves 

szintézis II. (TKML0302);Szerves szintézis II. (TKML0302_L) 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 
1. M. Polyák, G. Varga, B. Szilágyi, L. Juhász, T. Docsa, P. Gergely, J. Begum, J. M. Hayes, L. Somsák; Synt-

hesis, enzyme kinetics and computational evaluation  

of N-(β-D-glucopyranosyl) oxadiazolecarboxamides as glycogen phosphorylase inhibitors; Bioorganic and 

Medicinal Chemistry, 2013, 21, 5738 – 5747 

2. L. Juhász, G. Varga, A. Sztankovics, Ferenc Béke, T. Docsa, A. Kiss-Szikszai, P. Gergely, J. Kóňa, I. 

Tvaroška, L. Somsák; Structure-activity relationships of glycogen phosphorylase inhibitor FR258900 and its 

analogues: a combined synthetic, enzyme kinetic and computational study; ChemPlusChem, 2014, 79(11), 

1558 – 1568. 

3. J. Begum, G. Varga, T. Docsa, P. Gergely, J.M. Hayes, L. Juhász, L. Somsák; Computationally motivated 

synthesis and enzyme kinetic evaluation of N-(β-D-glucopyranosyl)-1,2,4-triazolecarboxamides as glycogen 

phosphorylase inhibitors; MedChemComm, 2015 6(1), 80-89 

4. J. József, L. Juhász, T. Z. Illyés, M. Csávás, A. Borbás, L. Somsák; Photoinitiated hydrothiolation of pyra-

noid exo-glycals: the D-galacto and D-xylo cases. Carbohydrate Research, 2015, 413, 63-69 

5. L. Lázár; L. Juhász; Gy. Batta, A. Borbás, L. Somsák: Unprecedented β-manno type thiodisaccharides with 

a C-glycosylic function by photoinitiated hydrothiolation of 1-C-substituted glycals. New Journal of Che-

mistry, 2017, 41, 1284-1292 

 

b) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 
Értekezések: 1; Témavezetés: 1 PhD; Szakdolgozatok, diplomamunkák: 20; OTDK dolgozatok: 3. Közle-

mények:22; Könyvfejezet: 4; Szabadalom: 1; Egyetemi jegyzet: 3; Nyilvánosan elérhető oktatási anyagok: 

5; Előadások és poszterek: 56 (nemzetközi konferencia: 29, hazai konferencia: 26); Hivatkozások: 224/307 

(független/összes) 

Elismerések, díjak: 2003-2006: Békesy György Posztdoktori Ösztöndíj; 2005: Kajtár Márton Díj; 

2009-2012: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj; 2014: Magyar Ezüst Érdemkereszt. 
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Részvétel szakmai szervezetekben: MTA Flavonoid- és Alkaloidkémiai Munkabizottság; MTA 

Heterociklusos Kémiai Munkabizottság; MTA Szénhidrát, Nukleinsav és Antibiotikum 

Munkabizottság; MTA Köztestület; Magyar Kémikusok Egyesülete 

 

Név: Dr. Kerékgyártó János születési év: 1957. 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okleveles vegyész, Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kar, 1981.  

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem, TTK, Növénytani Tanszék – tudományos főmunkatárs 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

CSc (kémiai tudományok), 1994, PhD (kémiai tudományok), 1994. 

az eddigi oktatói tevékenység  

Biológus, molekuláris biológus, biológia-tanár (-kémia, -matematika, -földrajz, -fizika, angol, -német, környezet-

tan), vegyész szakos hallgatók részére Biokémia I főkollégium tartása, biológia és kémia BSc hallgatók részére a 

biokémia alapjai főkollégium tartása. Basic biochemistry előadás tartása angol nyelven külföldi gyógyszerész, 

biológia BSc, biomérnök BSc és vegyészmérnök hallgatók részére, "A biológia kémiai alapjai" gyakorlat felelőse 

és oktatója, "Modern módszerek az oligoszacharidok és glikopeptidek szintézisében" című speciálkollégium, 

valamint PhD kurzus tartása, diplomamunkák, szakdolgozatok, PhD munkák témavezetése. Glikobiokémia kurzus 

tartása biomérnök MSc, biotechnológus MSc, vegyészmérnök és vegyész MSc hallgatók részére. „Probléma 

megoldó feladatok a molekuláris biológia tárgyköréből” gyakorlat felelőse molekuláris biológus MSc hallgatók 

részére. Oktatásban eltöltött idő: 31 év. 

 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

 

x) a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 
            K. Ágoston, J. Kerékgyártó, J. Hajkó, Gy. Batta, D. J. Lefeber, J. P. Kamerling. J. F. G. Vliegenthart 

        Synthesis of fragments of the glycocalyx glycan of the parasite Schistosoma mansoni 

        Chem. Eur. J. 8, 2002, 151-161. 

 
L. Kalmár, K. Ágoston, Z. Szurmai, B. Döncző, J. Kerékgyártó 

   Synthesis of fully O-benzylated N-linked core pentasaccharide glycosyl azide 

        J. Carbohydr. Chem., 31, (2012), 203-219. 

         

M. Kerékgyártó, A. Fekete, Z. Szurmai, J. Kerékgyártó, L. Takács, I. Kurucz, A. Guttman 

Neoglycoproteins as carbohydrate antigens: Synthesis, analysis, and polyclonal antibody response 

Electrophoresis, 34, (2013), 2379-2386. 

 

B. Döncző, J. Kerékgyártó, Z. Szurmai, and A. Guttman 

Glycan microarrays: new angles and new strategies 

Analyst, 139, (2014), 2650-2657. 

 

K. Ágoston , Gy. Gyémánt, L. Kalmár, J. Kerékgyártó, Z. Szurmai, B. Döncző, and A. Guttman 
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Synthesis and MALDI-TOF analysis of protected oligosaccharide components of N-glycoproteins 

 J. Carbohydr. Chem., 33, (2014), 326-343. 

 

 

y) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 
 

       Zemplén Géza Díj 1992, adományozó: Magyar Tudományos Akadémia 

 

Referált publikációk száma:                                             37 

Publikációk impakt faktora:     52.282 

A független hivatkozások száma     411 

Szabadalmak száma:      2 

Konferencia előadások:      57 

ezek közül konferencia kivonat :                                             32 

 

Tanulmányutak, ösztöndíjak: 1985-88 MTA TMB belföldi tudományos továbbképzési ösztöndíjasa, 1986-1987 

(13 hónap), 1990 (1 hónap), 1994-1995 (6 hónap), 1997 (2 hónap) The Netherlands Foundation for Chemical 

Research (SON) és a The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) ösztöndíjasa Bijvoet Center, 

Department of Bio-Organic Chemistry, Utrecht University, Utrecht, Hollandia. 1989. (3 hét) DFG-MTA Project 

ösztöndíjasa, Bochum, Ruhr Egyetem, NSZK 1996. (3 hét) a Volkswagen-alapítvány ösztöndíjasaként vendégok-

tató, Darmstadt, Technische Hochschule, Németország. 

 

 

 

 

 

Név: Barna Teréz születési év:1963 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

 okl. vegyész és angol-magyar szakfordító, KLTE, 1986; M.Sc. in Biotechnology, University of Newcastle upon 

Tyne, England, 1992 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem, TTK, Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék     -   egyetemi adjunktus 

 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

 PhD (biológia tud.) 2006)  

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak: 

Biokémia II. (előadás)  Biológia BSc és Biomérnök BSc hallgatóknak 

Biokémia III. előadás vegyész BSc hallgatóknak 

Bioreguláció (előadás)  vegyész MSc és Biológus MSc hallgatóknak 

Enzimbiotechnológia  (előadás és gyakorlat)  Biomérnök MSc és vegyész MSc hallgatóknak 

Proteomika  (előadás) Biológus MSc hallgatóknak 
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Enzimológia  (előadás és gyakorlat) Molekuláris Biológus MSc hallgatóknak 

Bioanalitika   (előadás és gyakorlat) Biotechnológus MSc és ODLA MSc hallgatóknak 

angol nyelvű oktatás: 

Basic Biochemistry  (lecture and practical) for pharmacologist students 

Enzymology  (lecture and practical),  MSc in Molecular Biology 

Bioregulation (lecture), MSc in Chemistry 

Oktatásban eltöltött idő: 

Debreceni Egyetem 2004 -  

University of Leicester; England;  Department of Biochemistry 1998-2003 ; supervisor  of MSc students 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

z) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 
Tóth Á., Barna T., Szabó E., Elek R., Hubert Á., Nagy I., Kriszt B.,Táncsics A. and Kukolya J. (2016) 

Cloning, Expression and Biochemical Characterization of Endomannanases from Thermobifida Species Isolated 

from Different Niches. PLoS ONE 11(5): e0155769. doi:10.1371/ journal.pone.0155769. 

Barna, T., Khan, H., Bruce, N.C., Barsukov, I., Scrutton, N.S. & Moody, P.C.E., Crystal structure of 

pentaerythritol tetranitrate reductase: 'flipped' binding geometries for steroid substrates in different redox states of 

the enzyme., (2001) J. Mol. Biol. 310, 433-447.    

       Barna T., Khan, H.,   Scrutton, N. S. & Moody Atomic resolution structures and solution behaviour of       

enzyme-substrate complexes of Enterobacter cloacae PB2 pentaerythritol tetranitrate reductase (2004).  J. Biol. 

Chem. 279, 30563-30572.    

 Barna T., Khan, H., Harris, R. J., Craig, D. H., Bruce, N. C., Munro, A. W., Moody, P. C. E. and Scrutton, 

N., Kinetic and structural basis of reactivity of pentaerythritol tetranitrate reductase with NADPH, 2-

cyclohexenone, nitroesters and nitroaromatic explosives (2002). S. J. Biol. Chem. 277, 21906-21912.       

Braithwaite K.L., Barna T., Spurway T.D., Charnock S.J., Black G.W., Hughes N., Lakey J.H., Virden R., 

Hazlewood G.P., Henrissat B., Gilbert H.J., Evidence that galactanase A from Pseudomonas fluorescens subspe-

cies cellulosa is a retaining family 53 glycosyl hydrolase in which E161 and E273 are the putative catalytic re-

sidues., (1997)  Biochemistry, 36, 15489-15500. 

 

 

aa) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 
        Barna, T., Messiha, H. L.,Petoza, C., Bruce, N. C., Scrutton, N. S. & Moody, P. C. E., Crystal structure of 

bacterial morphinone reductase and properties of the C191A mutant enzyme (2002). J. Biol. Chem.277, 30976-

30983.    

       Batta G., Barna T., Gáspári Z., Szabolcs S., Kövér K., Binder U., Pócsi I., Lindner H. and Marx F.; 2009. 

Functional aspects of the solution structure and dynamics of PAF - a highly-stable antifungal protein from 

Penicillium chrysogenum., FEBS JOURNAL   276, 2875-2890. 

Simándi L.I., Barna T.M. and Németh S., The kinetics and mechanism of the cobaloxim(ii)-catalysed oxi-

dation of 2-aminophenol by dioxygen. A Phenoxazinone Synthase model involving free radical intermediates., 

(1996) J. Chem. Soc. Dalton., 4, 473-478.            

         Saysell C.G.,  Barna T., Mcpherson M.J. and Sykes A.G., Properties of the Trp2901His variant of Fusarium 

NRRL 2903 galactose oxidase: interaction of the GOasesemi state with different buffers, its redox activity and 

ability to bind azide. J. Biol. Inorg.Chem., 1997, 2, 702-709. 

        Simándi L.I., Barna T., and Gy. Argay, Intermediates in the oxidation of 3,5-di-t-butylcatechol catalyzed by 

cobaloxime(II). A unique monodentate coordination of catechol ligand., (1995) Inorg. Chem., 34, 6337-6340. 

 

bb) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 
Ösztöndíjak: 

1998-2003       BBRSC and MOD Fellowship, University of Leicester, England 

1997   OECD Research Program Fellowship, University of Newcastle upon Tyne, England 

1996  Royal Society Fellowship, University of Newcastle upon Tyne, England 

http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=R2FD82ofBJIn@ckMaKe&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Braithwaite+KL&ut=A1997YL10500050&auloc=1&curr_doc=5/1&Form=FullRecordPage&doc=5/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=R2FD82ofBJIn@ckMaKe&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Barna+T&ut=A1997YL10500050&auloc=2&curr_doc=5/1&Form=FullRecordPage&doc=5/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=R2FD82ofBJIn@ckMaKe&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Spurway+TD&ut=A1997YL10500050&auloc=3&curr_doc=5/1&Form=FullRecordPage&doc=5/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=R2FD82ofBJIn@ckMaKe&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Charnock+SJ&ut=A1997YL10500050&auloc=4&curr_doc=5/1&Form=FullRecordPage&doc=5/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=R2FD82ofBJIn@ckMaKe&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Black+GW&ut=A1997YL10500050&auloc=5&curr_doc=5/1&Form=FullRecordPage&doc=5/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=R2FD82ofBJIn@ckMaKe&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Hughes+N&ut=A1997YL10500050&auloc=6&curr_doc=5/1&Form=FullRecordPage&doc=5/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=R2FD82ofBJIn@ckMaKe&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Lakey+JH&ut=A1997YL10500050&auloc=7&curr_doc=5/1&Form=FullRecordPage&doc=5/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=R2FD82ofBJIn@ckMaKe&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Virden+R&ut=A1997YL10500050&auloc=8&curr_doc=5/1&Form=FullRecordPage&doc=5/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=R2FD82ofBJIn@ckMaKe&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Hazlewood+GP&ut=A1997YL10500050&auloc=9&curr_doc=5/1&Form=FullRecordPage&doc=5/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=R2FD82ofBJIn@ckMaKe&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Henrissat+B&ut=A1997YL10500050&auloc=10&curr_doc=5/1&Form=FullRecordPage&doc=5/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=R2FD82ofBJIn@ckMaKe&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Gilbert+HJ&ut=A1997YL10500050&auloc=11&curr_doc=5/1&Form=FullRecordPage&doc=5/1
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1OHlcDpgkoMgFH9IBO&page=1&doc=4
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1OHlcDpgkoMgFH9IBO&page=1&doc=4
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1995  EC CHOST Fellowship, University of Newcastle upon Tyne, England 

1991-1992 EC TEMPUS Educational Project joint between University of Newcastle upon 

Tyne (England) and University of Bologna (Italy). 

Könyv fejezet:  

Adányi N., Barna T., Emri T., Miskei M. and Pócsi I., 2007., Industrial Enzymes. Structure, Function and Appli-

cations. Springer 2007., Polaina, Julio; MacCabe, Andrew P. (Eds.) Chapter 25. Hydrogen peroxide producing 

and decomposing enzymes: their use in biosensors and other applications.  

Jegyzet: 

Bioanalitika  elektronikus jegyzet Biotechnológus  MSc hallgatóknak 

Glikoenzimek elektronikus jegyzet  PhD hallgatóknak  

Biokémia II Biológus BSc hallgatóknak, Bioreguláció vegyész MSc hallgatóknak 

 

 

 

 

Név: Revákné Dr. Markóczi Ibolya születési év: 1962…… 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

 okl. biológia-kémia szakos  középiskolai tanár, KLTE, 1986 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

DE TTK Ökológia Tanszék, egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (pedagógiai pszichológia, 2003); Habilitáció (neveléstudományok, 2014) 

az eddigi oktatói tevékenység 

oktatásban töltött idő: 1991 -       (26 éve) 

Oktatott tárgyak a tanári mester- (2009-) és osztatlan biológia tanárképzésben (2016-) (nappali tagozat): 

 

1. Biológia tanítása I.  

2. Biológia tanítása II.  

3. Biológia tanítása III. 

4. Biológia tanítása a középiskolában 

5. Biológia tanítása az általános iskolában  

6. A környezettan tanítása 

 

Oktatott tárgyak a biológia tanári mesterképzésben (levelező tagozat) 2009-: 

 

7. Biológia tanítása I.  

8. Biológia tanítása II.  

9. Biológia tanítása III.  

10. A környezettan tanítás módszertana  

 

Oktatott tárgyak a neveléstudományi mesterképzésben 2009-2015 

 

11. A gyermek a természetben  

 

Oktatott tárgyak a pedagógus szakvizsgás képzésben 2006-: 

 

12. A biológia tantárgypedagógia legújabb eredményei 

13. A biológiai ismeretek elemi szintű tanítása 

14. Érettségi és versenyfeladatok biológiából 
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Oktatott tárgyak a mentortanár képzésben 2011-: 

 

15. Legújabb szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek I.  

16. Legújabb szaktudományi eredmények és közoktatási alkalmazási lehetőségek II. 

 

Oktatott tárgyak a biológus és környezettudományi mesterképzésben 2009-: 

 

17. Fenntartható fejlődés 

18. Környezeti nevelés és fenntarthatóságra nevelés    

      

Oktatott tárgyak a földtudományi, fizika osztatlan tanári, biológus, és biomérnök alapképzésben 2006-: 

 

19. A biológia alapjai 

20. Bevezetés a biológiába 

21. Sejttani alapismeretek 

22. Introduction to Cell Biology 

 

Korábban oktatott tárgyak 1991-2009: 

 

23. Összehasonlító tankönyvelemzés a biológiában 

24. Biológia szakmódszertan  

 

Oktatott tárgyak a Juhász-Nagy Pál Doktori Iskolában 2009-: 

 

25. Környezeti pedagógia 

 

Oktatott tárgyak a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programjában 2011-: 

 

26. A természettudományos nevelés didaktikai problémái 

27. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

28. A gondolkodási képességek mérése és értékelése 

29. Osztálytermi kutatás 

 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

cc) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

Using a word association method to assess knowledge structure of renewable energy sources at primary level 

     Edina Malmos, Erzsébet Jász, Ibolya Markóczi Revák 

      JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION / REVISTA DE EDUCACION EN 

     CIENCIAS 18:(2) pp. 94-99. (2017) 

 

A természettudományok tanításának elméleti alapjai (szerkesztett kötet) 

   Társszerzők:Nyakóné 

   Debrecen: Debreceni Egyetem Tudományegyetemi karok, 2011.  

   (ISBN:978- 963- 473- 487-1) 

   Könyv/Szakkönyv/Tudományos 

Tehetségfejlesztés a biológiatudományban.  

    Társszerzők: Futóné Monori E., Balogh L. 

    Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2010. 189 p. 

    (Géniusz könyvek; ISSN: 2062-5936.) 

    Könyv/Szakkönyv/Tudományos 

    Független idéző: 2 Összesen: 2 

Effects of the „Rostock Model” on metacognitive development of pupils. 

       Társszerzők: Tóthné Kosztin B., Tóth Z., Schneider  I. K., Oberlander F., Dobó- Tarai É. 

       JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION / REVISTA DE EDUCACION EN CIENCIAS 

http://www.isbnsearch.org/isbn/9789634734871
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9:(2) pp. 94-99. (2008) 

       Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos 

       Független idéző: 2 Összesen: 2 

 

Enviromental Science, Concepts and Cognitive Development at Primary Level. 

      Társszerzők: Tóthné Kosztin B. 

       In: Orosz Zoltán, Szabó Valéria, Molnár Géza, Fazekas István (szerk.) 

      IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia I. kötet 

      Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2008.03.28-2008.03.29. 

      Debrecen: Meridián Alapítvány, 2008. pp. 49-55. 

      (ISBN:978-963-06-4625-3) 

      Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos 

 
dd) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

26 éve gyakorlatvezető, előadások írója és oktatója, közoktatási ismeretek, környezeti nevelés 

szakmódszertanának oktatása 

 

 

 

Név: Dr. Nagy Sándor Alex születési év: 1956 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okleveles biológus, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1981 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék – egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (biológia) 1998, dr. habil. (állattenyésztési tudományok) 2005 

az eddigi oktatói tevékenység  

2017- Hidrobiológia alapjai előadás (Hidrobiológus MSc) 

2017- Vízgazdálkodás előadás (Hidrobiológus MSc) 

2017- Vízi biomonitorozás előadás és gyakorlat (Hidrobiológus MSc) 

2012- Környezettani alapismeretek előadás (Biológia BSC, Környezettan BSc, Kémia BSc, Földrajz 

BSC, Fizika BSc, Matematika BSc, Biomérnök BSc, Földtudomány BSc, Villamosmérnök BSc) 

2009- Hidroökológia előadás (Hidrobiológus MSc, Biológus MSc, Természetvédelmi mérnök MSc) 

2009- Ökológiai vízigény előadás (Hidrobiológus MSc) 

2009- Trópusi hidroökológia I.-II. előadás (Hidrobiológus MSc) 

2006- Hidrobiológia előadás (Biológia BSc, Környezettan BSc, Biológia tanár BSc) 

2006- Trópusi ökológia I.-II. előadás (Intézményi szabadon választható tárgy) 

2005- Halastavak hidrobiológiája előadás (PhD képzés) 

2005- Vízi állatok szekunder produkciója előadás (PhD képzés) 

2005 előtti időszakban: 

Hidrobiológia előadás (Biológia szak, Környezettan szak) 

Ökológiai élőlényismeret gyakorlat (Biológia szak) 

Hal- és halászatbiológia előadás és gyakorlat (Biológia szak, Környezettan szak) 

Populációökológia előadás (Biológia szak) 

http://www.isbnsearch.org/isbn/9789630646253
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Élőhely tipológia és élőlényismeret előadás (Biológiaszak) 

Környezetminősítés, és Környezeti hatásvizsgálat előadás (Környezettan szak) 

 

Oktatásban eltöltött idő 35 év. 

 

Oktatás idegen nyelven (portugál) 

2014 Hidrobiologia para engheneiros  

 

Oktatás külföldön 

 

1986-1990 Compania de Desenvolvimento do Vale Rio Sao Francisco (Brazília) 

1988 Universidade de Santa Ursula, RJ, Brasil 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

 

ee) a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

1. Antal L, László B, Kotlík P, Mozsár A, Czeglédi I, Oldal M, Kemenesi G, Jakab F, Nagy S A 2016: 

Phylogenetic evidence for a new species of Barbus in the Danube River basin – MOLECULAR 

PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 96: pp. 187-194. 

2. Mozsár A, Boros G, Sály P, Antal L, Nagy SA 2015: Relationship between Fulton’s condition factor 

and proximate body composition in three freshwater fish species – JOURNAL OF APPLIED 

ICHTHYOLOGY-ZEITSCHRIFT FÜR ANGEWANDTE ICHTHYOLOGIE 31:(2) pp. 315-320. 

3. Antal László, Halasi-Kovács Béla, Nagy Sándor Alex 2013: Changes in fish assemblage in the Hun-

garian section of River Szamos/Someş after a massive cyanide and heavy metal pollution – 

NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY 9:(1) pp. 131-138. 

4. Nagy S A, Dévai Gy, Grigorszky I, Schnitchen Cs, Tóth A, Balogh E, Andrikovics S 2008: The 

measurement of dissolved oxygen today - tradition and topicality – ACTA ZOOLOGICA 

ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 54: pp. 13-21. 

5. Dévai Gy, Nagy S A, Wittner I, Aradi CS, Csabai Z, Tóth A 2001: Vízi- és vizes élőhelyek sajátos-

ságai és tipológiája. In: Bőhm A, Szabó M (szerk.) Vizes élőhelyek: A természeti és a társadalmi 

környezeti kapcsolata.: Tanulmányok Magyarország és az Európai Unió természetvédelméről, EU-

training for Nature Conservation Officials. Budapest: Környezetvédelmi Minisztérium (KÖM), pp. 

11-74. 

(részletesen: MTMT) 

 

Saját közlemények száma 150 (nemzetközi szakfolyóiratban 43, hazai szakfolyóiratban 51, könyv 

és könyvrészlet 7, konferencia közlemény 11, további tudományos mű 38). Idézetek száma 381, 

független idézetek száma 267. 

Vezető, ill. résztvevő kutató a következő jelentősebb pályázatokban az elmúlt 5 év évben: 

GINOP-2.2.1-15-2016-00029, alprojekt vezető, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0043 – 

ENVIKUT, alprojekt vezető, HURO/1101/142/1.3.2., 2013. – 2015., résztvevő. 

 

Témavezetői tevékenység: 

Szakdolgozat (BSc), diplomadolgozat (MSc) és osztatlan képzés 125 

TDK témavezetés 17 (országos első helyezés 2, második helyezés 1, harmadik helyezés 3, különdíj 

4) 

PhD képzés (fokozatot szerzett 13, abszolutóriumot szerzett 2, jelenleg is PhD hallgató 1) 

DETEP témavezetés 2. 

 

 

ff) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag 
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MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága, Hidrobiológiai Munkabizottság elnöke 

Alapítója (2005) és vezetőségi tagja a Magyar Haltani Társaságnak 

Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) Limnológiai Szakosztályának vezetőségi tagja 

Nemzetközi Limnológiai Társaság (SIL) tagja 

Ramsari Egyezmény, Magyar Nemzeti Bizottságának tagja  

Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületének tagja 

Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács tagja 

 

Magyar Hidrológiai Társaság Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj 2017 

Pro Aqua emlékérem 2008 

Öveges József ösztöndíj 2006-2007 

A „Természettudományi Kar legnépszerűbb oktatója” (2005, 2009) 

Békésy György posztdoktori ösztöndíj, 2001-2003 

Jermy Gusztáv díj, 1975 

 

 

 

Név: Dr. Pócsi István születési év: 1961 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve:  

Okleveles vegyész, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1985 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem TTK Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

CSc (kémia, 1993), dr. habil (biológia, 2000), DSc (biológia, 2009) 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak: Biokémia, Bioenergetika, Általános mikrobiológia és mikológia, Ipari mikrobiológia, 

Biotechnológia, Gyógyszer- és élelmiszer biotechnológia, A biotechnológia újabb eredményei, Ipari szennyezők, 

Prokarióta és eukarióta sejtek biológiája.  

Oktatásban eltöltött idő: 30 év 

Oktatás idegen (angol) nyelven: Free University of Brussels, King’s College London, Innsbruck Medical 

University, University of Copenhagen, Leiden University, Jagiellonian University of Kraków, Friedrich Schiller 

University of Jena – ERASMUS oktatócserék 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

6. de Vries, R.P., Riley, R., Ad Wiebenga, A., Aguilar-Osorio, G., Amillis, S., Akemi Uchima, C., 

Anderluh, G., Asadollahi, M., Askin, M., Barry, K., Battaglia, E., Bayram, Ö., Benocci, T., Braus-

Stromeyer, S.A., Caldana, C., Cánovas, D., Cerqueira, G.C., Chen, F., Chen, W., Choi, C., Clum, A., 

Corrêa dos Santos, R.A., de Lima Damásio, A.R., Diallinas, G., Emri, T., Fekete, E., Flipphi, M., 

Freyberg, S., Gallo, A., Gournas, C., Habgood, R., Hainaut, M., Harispe, M.L., Henrissat, B., Hildén, 

K.S., Hope, R., Hossain, A., Karabika, E., Karaffa, L., Karányi, Z., Kraševec, N., Kuo, A., Kusch, H., 

LaButti, K., Lagendijk, E.L., Lapidus, A., Levasseur, A., Lindquist, E., Lipzen, A., Logrieco, A.F., 

MacCabe, A., Mäkelä, M.R., Malavazi, I., Melin, P., Meyer, V., Mielnichuk, N., Miskei, M., Molnár, 

Á.P., Mulé, G., Ngan, C.Y., Orejas, M., Orosz, E., Ouedraogo, J.P., Overkamp, K.M., Park, H.S., 

Perrone, G., Piumi, F., Punt, P.J., Ram, A.F.J., Ramón, A., Rauscher, S., Record, E., Riaño-Pachón, 

D.M., Robert, V., Röhrig, J., Ruller, R., Salamov, A., Salih, N.S., Samson, R.A., Sándor, E., Sanguinetti, 

M., Schütze, T., Sepčić, K., Shelest, E., Sherlock, G., Sophianopoulou, V., Squina, F.M., Sun, H., Susca, 

A., Todd, R.B., Tsang, A., Unkles, S.E., van de Wiele, N., van Rossen-Uffink, D., Velasco de Castro 
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Oliveira, J., Vesth, T.C., Visser, J., Yu, J.H., Zhou, M., Andersen, M.R., Archer, D.B., Baker, S.E., 

Benoit, I., Brakhage, A.A., Braus, G.H., Fischer, R., Frisvad, J.C., Goldman, G.H., Houbraken, J., 

Oakley, B., Pócsi, I., Scazzocchio, C., Seiboth, B., vanKuyk, P.A., Wortman, J.R., Dyer, P.S. and 

Grigoriev, I.V. (2017) Comparative genomics reveals high biological diversity and specific adaptations 

in the industrially and medically important fungal genus Aspergillus. Genome Biol. 18, Article No.: 28.

         Impakt faktor: 11,313 
7. Palicz, Z., Gáll, T., Leiter, É., Kollár, S., Kovács, I., Miszti-Blasius, K., Pócsi, I., Csernoch, L. and 

Szentesi, P. (2016) Application of a small molecular weight antifungal protein of Penicillium 

chrysogenum (PAF) against pulmonary aspergillosis in mice. Emerg. Microbes Infect. 5, Article No.: 

e114         Impakt faktor:  4,012 
8. Zhang, L., Zhou, Z., Guo, Q., Fokkers, L., Miskei, M., Pócsi, I., Zhang, W., Chen, M., Wang, L., Sun, 

Y., Donzelli, B., Gibson, D., Nelson, D., Luo, J.G., Rep, M., Liu, H., Yang, S., Wang, J., Krasnoff, S., 

Molnár, I. and Lin, M. (2016) Insights into adaptations to a near-obligate nematode endoparasitic 

lifestyle from the finished genome of Drechmeria coniospora. Sci. Rep. 6, Article No.: 23122.  
         Impakt faktor  5,228 

9. Leiter, É., Park, H.S., Kwon, N.J., Emri, T., Oláh, V., Mészáros, I., Dienes, B., Vincze, J., Csernoch, L., 

Yu J.H. and Pócsi, I. (2016) Characterization of the aodA, mnSOD, dnmA and pimA genes in Aspergillus 

nidulans. Sci. Rep. 6, Article No.: 20523.     Impakt faktor  5,228 
10. Emri, T., Szarvas, V., Orosz, E., Antal, K., Park, H.S., Han, K.H., Yu, J.H. and Pócsi, I. (2015) Core 

oxidative stress response in Aspergillus nidulans. BMC Genomics 16, Article No.: 478.  

         Impakt faktor  3,867 
 

 

gg) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

Vezető, illetve résztvevő (társ) kutató a következő pályázatokban (2012-2017):  

OTKA K 75883 (társ kutató), TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 (részvevő kutató), OTKA 

100464 (vezető kutató), OTKA 108989 (társ kutató), OTKA 112181 (társ kutató), OTKA 119494 

(vezető kutató), GINOP-2.3.2-15-2016-00062 (résztvevő kutató) 

 

Témavezető tevékenység:  

Szakdolgozati témavezetések (BSc és MSc összesen) száma: 97 

Sikeres PhD témavezetések száma: 10 

Sikerrel habilitált közvetlen munkatársak száma: 2 

 

 

hh) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Széchenyi Professzori Ösztöndíj, Fulbright Research Fellow, 

Széchenyi István Ösztöndíj, Öveges József Program ösztöndíj 

 

Manninger Rezső Emlékérem, Magyar Mikrobiológiai Társaság, 2015 

 

MTA Mikrobiológiai Bizottság (2008-) tagja 

Eurofung Member (2009-; http://mikrobiologie.eurofung.tu-berlin.de/index.php/members) 

 

A Magyar Rektori Konferencia Természettudományi Bizottság Biológiai albizottsága 

biotechnológus szak munkacsoport vezetőjeként irányíthattam a biotechnológia MSc szak KKK 

revízióját 2015-ben. 

 

 

Név: Emri Tamás születési év: 1969 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okleveles biológus, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1994 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 
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jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem TTK Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék, egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (kísérletes orvostudományok, 1999), dr. habil (biológia, 2007) 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak: Általános mikrobiológia és mikológia, Ipari mikrobiológia, Gyógyszer- és élelmiszer biotechno-

lógia, Ipari szennyezők, Enzimtechnológia, Fehérje biotechnológia, Molekuláris és környezeti mikrobiológia, 

Mikrobiális biotechnológia, Fehérjék.  

Oktatásban eltöltött idő: 23 év 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

1. de Vries, R.P., Riley, R., Ad Wiebenga, A., et. al. (2017) Comparative genomics reveals high biological 

diversity and specific adaptations in the industrially and medically important fungal genus Aspergillus. 

Genome Biology. 18, Article No.: 28.       

         Impakt faktor: 11,313 
2. van Munster, J., Burggraaf, A., Pócsi, I., Szilágyi, M., Emri, T., Ram, A. (2016) Post-genomic 

Approaches to Dissect Carbon Starvation Responses in Aspergilli. In: Aspergillus and Penicillium in the 

Post-genomic Era. Ed. Ronald P. de Vries, Isabelle Benoit Gelber, Mikael Rørdam Andersen, Caister 

Academic Press, Norfolk, 89-111. 
3. Emri T, Szarvas V, Orosz E, Antal K, Park H, Han KH, Yu JH, Pócsi I. (2015) Core oxidative stress 

response in Aspergillus nidulans. BMC Genomics. 16:478.      

         Impakt faktor  3,867 
4. Leiter, É., Park, H.S., Kwon, N.J., Emri, T., Oláh, V., Mészáros, I., Dienes, B., Vincze, J., Csernoch, L., 

Yu J.H. and Pócsi, I. (2016) Characterization of the aodA, mnSOD, dnmA and pimA genes in Aspergillus 

nidulans. Sci. Rep. 6, Article No.: 20523.     Impakt faktor  5,228 
5. Emri T, Majoros L, Tóth V, Pócsi I (2013) Echinocandins: production and applications. Applied 

Microbiology and Biotechnology 97, 3267-3284      

         Impakt faktor  3,811 
 

Vezető, illetve résztvevő (társ) kutató a következő pályázatokban (2012-2017):  
OTKA K 100464, OTKA K 112181 (témavezető), OTKA 119494 
 

Témavezető tevékenység:  

Szakdolgozati témavezetések (BSc és MSc összesen) száma: 41 

Sikeres PhD témavezetések száma: 4 

 

 
 

 

 

Név: Sipiczki Mátyás születési év: 1948 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okl. biológus, JATE, 1973 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

nyugdíjas 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 
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tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

DSc (biológiai tudományok 1993) 

az eddigi oktatói tevékenység  

34 oktatott tárgy három hazai egyetemen, 44 év oktatói tapasztalat, négy külföldi országban 

nem-magyar nyelven (Berni Egyetem, Svájc, német nyelven; Potenzai Egyetem, Olaszország, 

angol nyelven; Chiba Egyetem, Japan, angol nyelven, Szlovák Műszaki Egyetem, szlovák 

nyelven) 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

ii) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 

Ferenczy, L., Sipiczki, M., Szegedi, M.: Enrichment of fungal mutants by selective cell-

wall lysis. Nature 253:46-47, 1975. 

Sipiczki, M.: Where does fission yeast sit on the tree of life? Genome Biology 1:1011.1-

1011.4, 2000 

Nagy, L., Ohm, R., Kovacs, G., Floudas, D., Riley, R., Gacser, A., Sipiczki, M., Davis, J., 

Doty, S., De Hoog, G.S., Lang, B.F., Spatafora, J., Martin, F., Grigoriev, I., Hibbett, 

D.: Latent homology and convergent regulatory evolution underlies the repeated emer-

gence of yeasts. Nature Communications 5:4471, DOI:10.1038/ncomms5471, 2014 

Sipiczki, M.: Overwintering of vineyard yeasts: survival of interacting yeast communities 

in grapes mummified on vines. Front. Microbiol. 7:212. doi: 

10.3389/fmicb.2016.00212, 2016 
Sipiczki M.:  Visualization of fission yeast cells by transmission electron microscopy. 

Methods Mol. Biol. 1369:97-111, doi: 10.1007/978-1-4939-3145-3_8, 2016 

 

jj) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

 

kk) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

44 év oktatói tapasztalat hazai és külföldi egyetemeken  

 

 

 

Név: Dr. Juhászné Dr. Tóth Éva születési év: 1974 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve 

vegyész-kémia tanár-angol-magyar szakfordító, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1998 

 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

Debreceni Egyetem, TEK, TTK, Szerves Kémiai Tanszék – adjunktus 

 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 
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PhD (kémia tud.) 2002 

azeddigi oktatói tevékenység 

Oktatott tárgyak magyar nyelvű: 
Szerves kémia repetitórium (MFSZV01V02-K2) 

Szerves kémia II. repetitórium (MFSSK01V02-K2) 

Szerves kémia II. laboratóriumi gyakorlat (TKBL0312-K3) 

Szerves kémiai problémák megoldása I. (T_K2431)  

Szerves kémiai problémák megoldása II. (T_K2432) 

Szerves kémiai I. laboratóriumi gyakorlat (T_K2403)  

Szerves kémiai II. laboratóriumi gyakorlat (T_K2404)  

Szerves kémiai III. laboratóriumi gyakorlat (T_K2405) 

Szerves kémia gyakorlat I. (GYKSZ02G2-Gy) 

Szerves kémia gyakorlat I. (GYKSZ02G2-L) 

Szerves kémia gyakorlat II. (GYKSZ04G3) 

Szerves kémia IV. labor (TKBL0301-L) 

Szerves kémia IV. gyakorlat (TKBL0301-G) 

Szerves kémia V. (TKBL0302) 

Szerves kémia VI. (TKBL0303) 

A gyógyszerkémia alapjai előadás (TKBE0305) 

Szerves kémia III. előadás (TKBE0303_L) 

Gyógyszer - és finomkémiai technológiák előadás és szeminárium (TKME4304) 

 

Oktatott tárgyak angol nyelvű: 
OrganicChemistryPractice I. (GYKSZ04P2) 

OrganicChemistryPractice II. (GYKSZ08P3) 

OrganicChemistry I. Lecture and Seminar (TKBE0301_EN) 

OrganicChemistry II. Lecture and Seminar (TKBE0312_EN) 

OrganicChemistry II. (TKBL0312_EN) 

College Chemistry 2, Intensive (TTIS_CHEM2-Seminar) 

Oktatásban töltött idő: 19 év 

 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata 

ll) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 
szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 

 

1.  Patonay, T.; Juhász-Tóth, É.; Bényei, A.C.; 

Base-inducedcoupling of α-azidoketoneswithaldehydes - an easy and efficientroutetotrifunctio-

nalizedsynthons 2-azido-3-hydroxy ketones, 2-acylaziridines, and 2-acylspiroaziridines 

European Journal of OrganicChemistry(2002), (2), 285-295. 

I. 2.  Patonay, T.; Juhász-Tóth, É.;  

α-Azidoketones. 4. Synthesis of tetrafunctionalized 2-azido-3-hydroxy-1,4-diones and the-

irtransformationinto 5-substituted 3-acylisoxazoles 

European Journal of OrganicChemistry (2002), (17), 3055-3064. 

II. 3.  Patonay, T.; Jekő, J.; Juhász-Tóth, É.; 

α-Azidoketones, Part 5. Synthesis of highlysubstituted 2H-azirine-2-carboxylates via 3-azido-4-

oxobut-2-enoates 

European Journal of OrganicChemistry (2008), (8), 1441-1448. 

III. 4.  Patonay, T.; Kónya, K.; Juhász-Tóth, É.;  

Syntheses and transformations of α-azidoketones and relatedderivatives 

Chemical Society Reviews(2011), 40(5), 2797-2847. 

IV. 5.  Juhász-Tóth, É.; Favi, G.; Attanasi, O. A.; Bényei, A. C.; Patonay, T.; 
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α-Azido ketones, part 8: base-induced coupling of α-azido ketones with a 1,2-diaza-1,3-diene as 

a Michael acceptor 

Synlett (2014), 25(14), 2001-2004.  

 

 

mm) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

Értekezések: 1; Közlemények: 7; Egyetemi jegyzet: 2; Nyilvánosan elérhető oktatási anyagok: 

6;Előadások és poszterek: 25 (nemzetközi konferencia: 11, hazai konferencia: 14); 

Hivatkozások: 76/95 (független/összes) 

Témavezetői tevékenység:  

Szakdolgozati, diplomamunka témavezetés (BSc és MSc összesen) száma: 6 

TDK dolgozat témavezetés száma: 3 

 

nn) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

Részvétel szakmai szervezetekben: MTA Flavonoid- és Alkaloidkémiai Munkabizottság; MTA 

Heterociklusos Kémiai Munkabizottság; MTA Szénhidrát, Nukleinsav és Antibiotikum 

Munkabizottság; MTA Köztestület; Magyar Kémikusok Egyesülete 

 

 

Név: Dr. Somsák László születési év: 1954 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. vegyész, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1978 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

Debreceni Egyetem, TTK, Szerves Kémiai Tanszék –tanszékvezető egyetemi tanár 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (természettudomány) 1983, DSc (kémia) 2002 

azeddigi oktatói tevékenység 

1978-1990 Előadáskövető- és problémamegoldó szemináriumok szerves kémiából 

1978-2003 Szerves preparatív laboratóriumi gyakorlatok 

1983 óta Angol- és német nyelvű előadások szakfordító hallgatóknak 

 Szakmai előadások 

1994-2009 Reakciómechanizmusok a szerves kémiában I. (Ionos reakciók) – egyetemi és posztgraduális kollégium 

1994-2009 Reakciómechanizmusok a szerves kémiában II. (Nem ionos reakciók) – egyetemi és posztgraduális 

kollégium 

1994-2009 Bevezetés a szénhidrátkémiába – egyetemi és posztgraduális kollégium 

1995 óta Reaktív intermedierek szénhidrátok anomer centrumán – posztgraduális kollégium 

2001-2007 Szerves kémia vegyészmérnök hallgatóknak I-II. – főiskolai kollégium 

2002-2008 Szerves kémiai technológia vegyészmérnök hallgatóknak – főiskolai kollégium 

2008 óta Szerves sztereokémia és reakciómechanizmusok – BSc kollégium 

2009 óta Szénhidrátkémia – MSc és PhD kollégium 

2010 óta Reakciómechanizmusok – MSc és PhD kollégium 

2010 óta Szerves Kémia III. (Biológiai kémia) – BSc kollégium 
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2011 óta A gyógyszerhatás kémiai alapjai – MSc kollégium 

2016 óta  Szénhidrát alapú gyógyszertervezés – MSc kollégium 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!), kutatási-

fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 
1. SOMSÁK, L. CarbanionicReactivity of theAnomeric Center in Carbohydrates 

Chem. Rev., 2001, 101, 81-135. 

2. SOMSÁK, L.; NAGY, V.; HADADY, ZS.; DOCSA, T.; GERGELY, P. Glucoseanaloginhibitors of glyco-

genphosphorylasesaspotentialantidiabeticagents: recentdevelopments 

Curr. Pharma. Design, 2003, 9, 1177-1189.  

3. BOKOR, É.; KUN, S.; DOCSA, T.; GERGELY, P.; SOMSÁK, L. 4(5)-Aryl-2-C-glucopyranosyl-

imidazoles asnewnanomolarglucoseanaloginhibitors of glycogenphosphorylase 

ACS Med. Chem. Lett., 2015, 6, 1215-1219. 

4. LÁZÁR, L.; JUHÁSZ, L.; BATTA, GY.; BORBÁS, A.; SOMSÁK, L. 

Unprecedented β-manno type thiodisaccharides with a C-glycosylic function by photoinitiated 

hydrothiolation of 1-C-substituted glycals 

New J. Chem., 2017, 41, 1284-1292. 

5. BOKOR, É.; KUN, S.; GOYARD, D.; TÓTH, M.; PRALY, J.-P.; VIDAL,S.;SOMSÁK, L.  

C-Glycopyranosylarenes and hetarenes: Synthetic methods and bioactivity focused on antidiabetic 

potential 

Chem. Rev., 2017, 117, 1687−1764.  

 

b) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 
C-glikozil származékok szintézise és szerkezetvizsgálata; szénhidrátszármazékok szabad gyökös 

átalakulásainak tanulmányozása, alkalmazásuk preparatív célokra; glikálok és származékaik 

szintézismódszereinek fejlesztése; glikozilidén- és glikozil-metilénkarbén, illetve 

glikozilnitrénprekurzorok előállítása és reaktivitásuk vizsgálata; glikozidáz és glikogén foszforiláz 

enzim inhibitorok előállítása, szerkezet-hatás összefüggéseik tanulmányozása; glikomimetikumok és 

glikopeptidomimetikumok, potenciális antidiabetikumok szintézise. 
160publikáció; több, mint 330 előadás/poszter hazai és nemzetközi rendezvényeken, illetve kü-

lönböző külföldi egyetemeken és kutatóintézetekben; 11 egyetemi jegyzet és oktatási segédanyag 

nyomtatott illetve elektronikus formában. Kumulatív IF ~376, független idézettség ~1900 (összes 

~3150) 

1990-1991 A francia CNRS „posterouge” kutatási ösztöndíja 

1992-1993 Alexander von Humboldt ösztöndíj 

1999-2002 Széchenyi Professzori Ösztöndíj 

1999 Oláh György Díj 

2009 Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 

2013 Zemplén Géza fődíj 

2016 A Debreceni Akadémiai Bizottság plakettje 

 

Név: Dr. Pfliegler Valter Péter születési év: 1986 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. molekuláris biológus (MSc), Debreceni Egyetem, 2010; a biológiai tudományok doktora (PhD), Debreceni 

Egyetem, 2014 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE, TTK, Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tsz.   -   egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 
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is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (biológiai tudományok), 2014 (értekezés c.: Élesztőgombák hibridizációs folyamatainak vizsgálata) 

az eddigi oktatói tevékenység  

 BSc és MSc biológus és biomérnök hallgatók szakdolgozatának témavezetése (befejezett témavezetés: 4 

db, DE) 

 magyar oktatás: Élelmiszer mikrobiológia és biotechnológia tantárgy oktatása (DE, fél év tapasztalat) 

 oktatás angol nyelven: General Microbiology és General Microbiology Practice tantárgyak oktatása (DE, 

fél év tapasztalat) 

 demonstrátori gyakorlatvezetés magyar nyelven: Genetika gyakorlat, Bioinformatika gyakorlat 

(DE, 1.5 év tapasztalat) 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

oo) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 
szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 
 Haelewaters, D.; Pfliegler, W.P.; Szentiványi, T.; Földvári, M.; Sándor, A. D.; Barti, L.; Camacho, J. J.; Estók, P.; Hiller, T.; 

Dick, C. W.; Pfister, D. H. (2017) Laboulbeniales (Fungi, Ascomycota) ectoparasites of Central European bat flies (Diptera, 

Nycteribiidae): distributional data and host associations. Parasites and Vectors 10(96): 1-14. 

 Pfliegler, W. P.; Sipiczki, M. (2016) Does fingerprinting truly represent the diversity of wine yeasts? A case study with 

interdelta genotyping of S. cerevisiae strains. Letters in Applied Microbiology 63(6): 406-411. 

 Lopandic, K.; Pfliegler, W. P.; Tiefenbrunner, W.; Gangl, H.; Sipiczki, M.; Sterflinger, K. (2016) Genotypic and phenotypic 

evolution of yeast interspecies hybrids during high-sugar fermentation. Applied Microbiology and Biotechnology 100: 6331-

6343. 

 Pfliegler, W. P.; Horváth, E.; Kállai, Z.; Sipiczki, M. (2014) Diversity of Candida zemplinina isolates inferred from RAPD, 

micro/minisatellite and physiological analysis. Microbiological Research 169(5-6): 402-410. 

 Sipiczki, M.; Pfliegler, W. P.; Holb, I. J. (2013): Metschnikowia species share a pool of diverse rRNA genes differing in 

regions that determine hairpin-loop structures and evolve by reticulation. PLOS One 8(6): e67384. 

pp) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

qq) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 
B-szintű állatkísérleti képesítés 

 

Név: Dr. Batta Gyula Gábor születési év: 1979. 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles biológus és angol-magyar szakfordító; Debreceni Egyetem; 2004. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem; egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD; Biofizikai Osztályközi Tudományos Bizottság köztestületi tag 

az eddigi oktatói tevékenység  

általános genetika (magyar és angol); molekuláris biológia (magyar); génsebészet (magyar); 

bioinformatika (magyar); alkalmazott mikrobiológia (magyar); mikrobiális genetika (magyar); 

sejtciklus (magyar); sejtbiológia (magyar és angol); biofizika (magyar és angol); biostatisztika 

(magyar); fizika (angol); biológia (angol)  

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  
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rr) a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 
Kovács T, Batta G, Zákány F, Szöllősi J, Nagy P. The dipole potential correlates with lipid raft markers in the 

plasma membrane of living cells. J Lipid Res. 2017 Jun 12. pii: jlr.M077339. doi: 10.1194/jlr.M077339. 

[Epub ahead of print] IF 4.810 

Kovács T, Batta G, Hajdu T, Szabó Á, Váradi T, Zákány F, Csomós I, Szöllősi J, Nagy P. The dipole 

potential modifies the clustering and ligand binding affinity of ErbB proteins and their signaling efficiency 

SCIENTIFIC REPORTS 6:(35850) pp. 1- 11. (2016) IF 5.228 doi:10.1038/srep35850  

Batta G, Szilagyi Z, Laczik M, Sipiczki M. The involvement of the Schizosaccharomyces pombe sep9/spt8+ 

gene in the regulation of septum cleavage. FEMS YEAST RESEARCH 9: pp. 757-767. (2009) IF 1.785 DOI: 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1567-1364.2009.00522.x Miklos I, Szilagyi Z, Watt S, Batta G, Antunovics Z, 

Enczi K, Bahler J, Sipiczki M. Genomic expression patterns in cell separation mutants of 

Schizosaccharomyces pombe defective in the genes sep10+ and sep15+ coding for the Mediator subunits 

Med31 and Med8. MOLECULAR GENETICS AND GENOMICS 279: pp. 225-238. (2008) IF 2.838 DOI: 

10.1007/s00438-007-0296-z  

Szilagyi Z, Batta G, Enczi K, Sipiczki M. Characterisation of two novel forkhead gene homologues of 

Schizosaccharomyces pombe: Their involvement in cell cycle and sexual differentiation GENE 348: pp. 101-

109. (2005) IF 2.694. DOI: 10.1007/s00438-007-0296-z 
 

ss) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

 

Név: Gálné dr Miklós Ida születési év: 1962. 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve:   

Okleveles biológus, KLTE, 1987  

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem, TTK, Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék- egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

doktori oklevél 1992 (biológia) 

PhD 1995(biológia) 

Habilitáció 2002 (biológia) 

az eddigi oktatói tevékenység  

 kurzus Kód évtől 

Genetika gyakorlat  1987-1992 

Genetika előadás  1992-2000 

Humán és alkalmazott genetika  1997-2005 

Bioinforrmatika gyakorlat  1992-1995 

Molekuláris biológia THME1211 2007-2014 

Molekuláris biológia I TBBE2042 2006-jelenleg 

Molekuláris biológia II TBBE2045 2006-jelenleg 

GMO és Génsebészet  2016- jelenleg 

Szakdolgozatok, diplomamunkák vezetése TBBG1001 

TBBG 1002 

TBMG0013 

TBMG0014 

1987- jelenleg 

PhD dolgozatok vezetése T_PB2000 2006-jelenleg 

Molekuláris biológiai módszerek gyakorlati alkal- TBME0200 2006-jelenleg 
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 Évekig vendég 

előadó voltam a 

Szent István 

Egyetemen, ahol 

zoológus 

szakosok 

hallgatóknak 

genetikát oktattam. 

 

mazása  

Molekuláris biológiai módszerek gyakorlati alkal-

mazása szeminárium 

TBML0200 2006-jelenleg 

Szakmai gyakorlat TBBG1005 2008-jelenleg 

A sejtciklus és szabályozása TBME0206 2006-jelenleg 

Molekuláris genetika TBME7028_BM 2006-jelenleg 

Biotechnológia IV. Molekuláris biotechnológia, 

génsebészet 

TTBME4009_BT 20017- 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

tt) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
 

 
1.Sipiczki M, Balazs A, Monus A, Papp L, Horvath A,Sveiczer A, Miklos I. :Phylogenetic and  

     comparative functional analysis of the cell-separation α-glucanase Agn1p in Schizosaccha-

romyces. Microbiology. 2014. 160:1063-1074.                          IF: 3.06 

2.László Papp, Mátyás Sipiczki,Imre J. Holb, Ida Miklós:Optimal conditions for mycelial growth 
     of Schizosaccharomyces japonicus cellsin liquid medium: it enables the molecular investigation 

of dimorphism. YEAST. 2014.31:475-482.                              IF:1.742 
3.Emese Pataki, Ronit Weisman, Matthias Sipiczki, Ida Miklos: fhl1 gene of the fission yeast  

     regulates transcription of meiotic genes and nitrogen starvation response, downstream of the  

    TORC1 pathway, Curr Genet. 2017. 63(1): 91–101.                                     IF:3.385 
4.Papp L, Sipiczki M, Miklós I:Expression pattern and phenotypic characterization of the 

     mutant strain reveals target genes and processes regulated by pka1 in the dimorphic  
     fission yeast Schizosaccharomyces japonicus. Curr Genet. 2016 Sep 27. [Epub ahead of print] 
                                                                                                                           IF:3.385 
5.Emese Pataki, Matthias Sipiczki, Ida Miklos:Schizosaccharomyces pombe rsv1 

     transcription factor and its putative homologues preserved their functional homology and  
     are evolutionarily conserved. Curr Genet. 2017.(in press)                                          IF:3.385 

 

uu)  
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 
szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 
 

 

vv) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

 

ww) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 
Jelentősebb elismerések:  

„Mestertanár Aranyérem”-Országos Tudományos Diákköri Tanács, 2009. 

„A magyar felsőoktatásért” emlékplakett- Debreceni Egyetem, 2010. 

„Az év legnépszerűbb oktatója”-Debreceni Egyetem, TTK, 2014. 

Magyar Mikrobiológiai Társaság és az MMT Alapítványa 2016 évi cikkpályázatán megosztott I. helyezést ért 

el a: Papp L, Sipiczki M, Miklós I:Expression pattern and phenotypic characterization of the mutant strain reveals tar-

get genes and processes regulated by pka1 in the dimorphic fission yeast Schizosaccharomyces japonicus. Curr Genet. 
2016 Sep 27.  

 

 

  Fontosabb ösztöndíjak: 

1992. Collegium Hungaricum ösztöndíj. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sipiczki%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24699070
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Balazs%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24699070
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Monus%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24699070
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Papp%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24699070
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Horvath%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24699070
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sveiczer%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24699070
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miklos%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24699070
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=miklos+pombe+agn
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Papp%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27678009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sipiczki%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27678009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mikl%C3%B3s%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27678009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27678009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27678009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Papp%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27678009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sipiczki%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27678009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mikl%C3%B3s%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27678009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27678009
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1998. EMBO.  

1998.Soros ösztöndíj. 

2000. Békéssy György Kutatási ösztöndíj. 

2002. Wellcome Trust ösztöndíj. 

xx)  

Társulati tagságok:  

Magyar Mikrobiológiai Társaság. 

Magyar Biokémiai Egyesület. 

Magyar Genetikusok Egyesülete. 

Magyar Mikológiai Társaság. 

Nemzetközi pombe kutatók társasága (Pombelist). 

 

yy)  

 

Név: Győrváriné Dr. Horváth Henrietta születési év: 1975 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles vegyész, Debreceni Egyetem, 2002 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

MTA-DE, Redoxi- és Homogén Katalitikus Reakciók Mechanizmusa Kutatócsoport - tudományos főmunkatárs 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (kémia tud.), 2006 

az eddigi oktatói tevékenység  

2002/03 tanévtől oktatott tárgyak: 

Fizikai kémiai laboratóriumi gyakorlat (kémia BSc, vegyész MSc, vegyészmérnök BSc, 

környezettudomány MSc, környezettan BSc, OLKDA BSc) 

Fizikai kémiai laboratóriumi gyakorlat gyógyszerészeknek 

Fizikai kémiai szeminárium (kémia BSc, vegyészmérnök BSc) 

  

Oktatás idegen nyelven: 

2014/15 tanévtől Physical Chemistry I. Lecture and Seminar (international pharmacy class) 

 

Tudományos irányító/vezető munka: 

Témavezetés projektmunka, szakdolgozat és diplomamunka: 11 db 

Témavezetés TDK munkában: 4 db 

 

Oktatásban töltött idő: 14 év 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  
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zz) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 
szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 
 

1. Papp, G. Ölveti, H. Horváth, Á. Kathó, F. Joó; Dalton Trans. 2016, 45, 14516-14519   

2. N. Marozsán, H. Horváth, A. Erdei, F. Joó; J. Mol. Catal. A-Chem. 2016, 425, 103-109 

3. H. Horváth, G. Papp, R. Szabolcsi, Á. Kathó, F. Joó; ChemSusChem 2015, 8, 3036-3038 

4. H. Horváth, Á. Kathó, A. Udvardy, G. Papp, D. Szikszai, F. Joó; Organometallics 2014, 33, 

6330-6340 

5. G. Papp, H. Horváth, G. Laurenczy, I. Szatmári, Á. Kathó, F. Joó; Dalton Trans. 2013, 42, 

521-529 

 

aaa) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

Horváth Henrietta, Papp Gábor, Joó Ferenc, Kathó Ágnes: Katalizátor és eljárás hidrogéngáznak formi-

átból történő előállítására és hidrogénkarbonát hidrogénezésére, és az ezeket alkalmazó hidrogéntároló 

rendszer Magyar szabadalom, P1300539, Benyújtva: 2013. szeptember 18.  

PCT/HU2014/000083; WO 2015/040440 A2   

 

Horváth Henrietta, Papp Gábor, Laurenczy Gábor, Joó Ferenc: Eljárás vegyületek C-H kötésének akti-

válására és az azt szolgáló reakciórendszer Magyar szabadalom, P1200411/1, Benyújtva: 2012. július 6.  

PCT/HU2013/000064; WO 2014/006433 A2 

 

bbb) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

2002-Dékáni dicséret 

2003-Marie Curie ösztöndíj (11 hónap, Spanyolország) 

2016-Debreceni Egyetem Publikációs díja 

Magyar Kémikusok Egyesülete Tagság 

Koordinációs Munkabizottság Tagság 

 

Részvétel különböző kutatási pályázatokban: 
OTKA 43365   01.01.2003 - 31.12.2007 – 15 743 e HUF – társkutató  

OTKA 68482   01.07.2007 - 31.12.2011 – 19 414 e HUF – társkutató  

OTKA 78040   01.01.2009 - 31.12.2011 – 2 849 e HUF – társkutató  

OTKA 101372   01.03.2012 - 31.12.2016 – 29 983 e HUF – társkutató  

TÁMOP-4.2.2.-08/1-2008-0012   

    01.07.2009 - 30.06.2011 – 339 627 e HUF – résztvevő  

TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007  

    01.07.2010 - 31.10.2012 – 2 864 388 e HUF – résztvevő  

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0043  

    01.01.2013 - 30.04.2015 – 899 600 e HUF – résztvevő  

Debreceni Egyetem Belső Kutatási Pályázat 

    01.07.2013 - 31.12.2015 – 5 362 e HUF – résztvevő 

GINOP-2.3.2-15-2016-00008 

                                      01.10.2016 - 30.09.2020 – 1 983 995 e HUF – résztvevő 
 

 

 

Név: Dr. Joó Ferenc születési év: 1949 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége,  
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okleveles vegyész, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1972 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

Debreceni Egyetem, TTK, Fizikai Kémiai Tanszék, egyetemi tanár 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA)(friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr.habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

DSc (kémiai tudományok) 1981 

MTA l. tag 2001, MTA r. tag 2007 

az eddigi oktatói tevékenység 

egyetemi tanársegéd, adjunktus, docens,: 1972-től, jelenleg: egyetemi tanár 

fizikai kémia alapkurzusok, gyakorlatok  és speciális előadások 

vendégprofesszor : Jeruzsálemi Héber Egyetem (1993), Zaragozai Egyezem (1995), EPFL (Lausanne, 

2013) 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata 

ccc) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

-   Gábor Papp, Gábor Ölveti, Henrietta Horváth, Ágnes Kathó, Ferenc Joó: Highly efficient dehydro-

genation of formic acid in aqueous solution catalysed by an easily available water-soluble iridi-

um(III) dihydride, DALTON TRANSACTIONS 2016,  45: pp. 14516-14519.   

    független idéző közlemények száma: 1 

-   Horváth Henrietta, Papp Gábor, Szabolcsi Roland, Kathó Ágnes, Joó Ferenc: Water-Soluble Iridi-

um-NHC-Phospine Complexes as Catalysts for Chemical Hydrogen Batteries Based on Formate, 

CHEMSUSCHEM 2015, 8: (18) pp. 3036-3038.   

    független idéző közlemények száma: 3 

-   Gábor Papp, Jenő Csorba, Gábor Laurenczy, Ferenc Joó: A Charge/Discharge Device for Chemi-

cal Hydrogen Storage and Generation, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 

2011, 123: (44) pp. 10433-10435. 

     független idéző közlemények száma: 56 

-   Joó F: Breakthroughs in Hydrogen Storage - Formic Acid as a Sustainable Storage Material 

for Hydrogen., CHEMSUSCHEM 2008, 1: (10) pp. 805-808. pp. 805-808.   

    független idéző közlemények száma: 211 

-   Jessop PG, Joó F, Tai CC: Recent Advances in the Homogeneous Hydrogenation of Carbon Di-

oxide, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 2004, 248: (21-24) pp. 2425-2442. 

    független idéző közlemények száma: 373 

 

ddd) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

- 45 év egyetemi oktatói tapasztalat 

- MTA tagság 

- 162 tudományos közlemény, 5 szabadalom,  ≥4520 független irodalmi hivatkozás 

- Széchenyi Díj, Szilárd Leó Ösztöndíj (Alcoa – MTA), Ipolyi Arnold Díj (OTKA), Alejo Zuloaga 

Díj (Valenciai Egyetem, Venezuela), Gamboa-Winkler Díj (Spanyol Királyi Kémiai Társaság) 

 

 

Név:Banyai István születési év:1953. 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve 
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okleveles vegyész, DE, 1977 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

DE, TTK, Fizikai Kémiai Tanszék - egyetemi tanár 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA)(friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr.habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

DSc (kémiai tud.) 2003 

azeddigi oktatói tevékenység 

─ Kolloidkémia laborgyakorlat (BSc kémia, gyógyszerész) magyar és angol nyelven 

─ Kolloidika előadások (Kémia BSc, VM BSc, BM BSc,, Gyógyszerész) magyar és angol nyelven 

─ Elméleti Fizikai II. előadás (MSc vegyész) 

─ Fizikai Kémia I-II. előadások, osztatlan vegyészképzés 

─ Környezeti Kémia II (vegyész, környezettudomány) 
─ Angol szakfordítók számára szakmai konzultáció 
─ Témavezetés:BSc szakdolgozatok, diplomamunka témavezetések 

─ PhD témavezetése 6, fokozatszerzés 4 

azoktató szakmai/kutatási tevékenységeés az oktatandó tárgy/tárgyakkapcsolata 

eee) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

─ E. Brücher, I. BányaiAminopolycarboxylates of rareearths 5. Kinetics of Exchange betweenCe(III) 

and Tb(III)-EDTA and DTPA ligands 

J. Inorg.Nucl. Chem. 42(5) pp. 749-756. (1980) 

─ I.Bányai J. Glaser 

─ Equikibrium Dynamics in the Tl(III)-Chloride System In Acidic Aqueous Solution 

─ J. Amer. Chem. Soc. 111:(9) pp. 3186-3194. (1989) 

─ Farkas I, Grenthe I, Banyai IThe rates and mechanisms of waterexchange of actinideaquaions: 

Avariabletemperature O-17 NMR study of U(H2O)(10)(4+), UF(H2O)(9)(3+),and 

Th(H2O)(10)(4+) 

J. Phys. Chem. A 104:(6) pp. 1201-1206. (2000) 

─ Bányai I , Kéri M , Nagy Z , Berka M , Balogh LP  

Self-diffusion of water and poly(amidoamine) dendrimersindiluteaqueoussolutions 

SoftMatter 9:(5) pp. 1645-1655. (2013)          

─ Kéri M , Peng C , Shi X , Bányai I.NMR characterization of PAMAM-G5.NH2 entrappedatomic 

and molecularassemblies 

J. Phys. Chem. B 119:(7) pp. 3312-3319. (2015)               

fff) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

─ Koordinációs kémia. Több mint húsz, nemzetközi folyóiratban megjelent dolgozat 

─ NMR spektroszkópia. Több mint húsz, nemzetközi folyóiratban megjelent dolgozat 

─ Kolloidok NMR vizsgálata. Közel húsz, nemzetközi folyóiratban megjelent dolgozat 

 

 

Név:Banyai István születési év:1953. 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve 

okleveles vegyész, DE, 1977 
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jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

DE, TTK, Fizikai Kémiai Tanszék - egyetemi tanár 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA)(friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr.habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

DSc (kémiai tud.) 2003 

azeddigi oktatói tevékenység 

─ Kolloidkémia laborgyakorlat (BSc kémia, gyógyszerész) magyar és angol nyelven 

─ Kolloidika előadások (Kémia BSc, VM BSc, BM BSc,, Gyógyszerész) magyar és angol nyelven 

─ Elméleti Fizikai II. előadás (MSc vegyész) 

─ Fizikai Kémia I-II. előadások, osztatlan vegyészképzés 

─ Környezeti Kémia II (vegyész, környezettudomány) 
─ Angol szakfordítók számára szakmai konzultáció 
─ Témavezetés:BSc szakdolgozatok, diplomamunka témavezetések 

─ PhD témavezetése 6, fokozatszerzés 4 

azoktató szakmai/kutatási tevékenységeés az oktatandó tárgy/tárgyakkapcsolata 

ggg) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

─ E. Brücher, I. BányaiAminopolycarboxylates of rareearths 5. Kinetics of Exchange betweenCe(III) 

and Tb(III)-EDTA and DTPA ligands 

J. Inorg.Nucl. Chem. 42(5) pp. 749-756. (1980) 

─ I.Bányai J. Glaser 

─ Equikibrium Dynamics in the Tl(III)-Chloride System In Acidic Aqueous Solution 

─ J. Amer. Chem. Soc. 111:(9) pp. 3186-3194. (1989) 

─ Farkas I, Grenthe I, Banyai IThe rates and mechanisms of waterexchange of actinideaquaions: 

Avariabletemperature O-17 NMR study of U(H2O)(10)(4+), UF(H2O)(9)(3+),and 

Th(H2O)(10)(4+) 

J. Phys. Chem. A 104:(6) pp. 1201-1206. (2000) 

─ Bányai I , Kéri M , Nagy Z , Berka M , Balogh LP  

Self-diffusion of water and poly(amidoamine) dendrimersindiluteaqueoussolutions 

SoftMatter 9:(5) pp. 1645-1655. (2013)          

─ Kéri M , Peng C , Shi X , Bányai I.NMR characterization of PAMAM-G5.NH2 entrappedatomic 

and molecularassemblies 

J. Phys. Chem. B 119:(7) pp. 3312-3319. (2015)               

hhh) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

─ Koordinációs kémia. Több mint húsz, nemzetközi folyóiratban megjelent dolgozat 

─ NMR spektroszkópia. Több mint húsz, nemzetközi folyóiratban megjelent dolgozat 

─ Kolloidok NMR vizsgálata. Közel húsz, nemzetközi folyóiratban megjelent dolgozat 

 

 

Név: Dr. Kuki Ákos születési év: 1966. 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles villamosmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, 1991 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 
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egyetemi docens, Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Alkalmazott Kémiai Tanszék 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (anyagtudomány, 2002), „dr. habil” (kémia, 2016) 

az eddigi oktatói tevékenység 

Oktatott tárgyai (magyar nyelvű): Kémiai technológia I., Kísérlettervezés, Vegyipari folyamatok 

számítógépes modellezése, Mérnöki számítástechnika, Kémiai informatika, Programozási nyelvek, 

Hardver ismeretek, Operációs rendszerek, Hálózati ismeretek számítástechnika 

Oktatásban eltöltött idő: 25 év 

Oktatás idegen (angol) nyelven: Computer modelling I., Mechanics for Chemical Engineering II., 

Design of Experiments  

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

1. Ákos Kuki, Miklós Nagy, Lajos Nagy, Miklós Zsuga, Sándor Kéki: Ligand Size Distribution 

of Phenanthroline-functionalized Polyethylene glycol-iron(II) Complexes Determined by 

Electrospray Ionization Mass Spectrometry and Computer Simulation, J. Am. Soc. Mass 

Spectrom., 21, 1561-1564, (2010) 

2. Ákos Kuki, Lajos Nagy, Miklós Zsuga, Sándor Kéki: Fast Identification of phthalic acid 

esters in poly(vinyl chloride) samples by Direct Analysis in Real Time (DART) tandem mass 

spectrometry, Int. J. Mass Spectrom., 303, 225-228 (2011) 

3. Ákos Kuki, Lajos Nagy, Ghazaleh Shemirani, Antony Memboeuf, László Drahos, Károly 

Vékey, Miklós Zsuga, Sándor Kéki: A simple method to estimate relative stabilities of 

polyethers cationized by alkali metal ions, Rapid. Commum. Mass Spectrom. 26, 304-308 

(2012) 

4. Ákos Kuki, Izabella Irsai, Lajos Nagy, Ghazaleh Shemirani, Cornelia Majdik, Miklós Zsuga, 

Sándor Kéki: In-source collision induced dissociation study of polyethers cationized by alkali 

metal ions, Int. J. Mass Specrom. 334, 38-42 (2013) 

5. Kuki, Á., Nagy, L., Nagy, T., Zsuga, M., Kéki, S.: Detection of nicotine as an indicator of 

tobacco smoke by direct analysis in real time (DART) tandem mass spectrometry (Article), 

Atmospheric Environment, 100, 74-77 (2015) 

 

Kutatási eredmények: 

OTKA K72524, résztvevő kutató (2008-2011), TIOP-1.3.1/07/1, résztvevő kutató (2009-2011), 

OTKA K101850, résztvevő kutató (2012-2015), HURO/0901/058/2.2.2/01, résztvevő kutató (2010-

2012), TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0016, 3. sz. alprojekt, résztvevő kutató (2010-2012), 

TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007, résztvevő kutató (2010-2012), TÁMOP-4.2.2.A-

11/1/KONV-202-0036, résztvevő kutató (2013-2015), OTKA K116465, résztvevő kutató (2016-

2019), GINOP-2.3.2-15-2016-00041, résztvevő kutató (2016-2019) 

 

Témavezető tevékenység:  
Szakdolgozati témavezetések (BSc és MSc összesen) száma: 15 

Sikeres PhD témavezetések száma: - 

 

c.) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

 DAB Polimer-kémiai Munkabizottság társelnöke, 2013-tól 

 MTA köztestületi tag  

 MTA Fizikai-kémiai Tudományos Bizottsági tag 
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Név: Dr. Fábián István születési év:  1956 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okl. vegyész, KLTE, 1980 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

DE, TTK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék   -   egyetemi tanár 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

CSc (kémiai tudomány) 1992, 

DSc (kémia) 2002 

azeddigi oktatói tevékenység 

1980 óta folyamatosan rész vesz az egyetemi oktatásban, kezdetben gyakorlatokat és szemináriumokat vezetett, 

majd előadásokat tartott. Oktatott tárgyak: általános kémia, fizikai kémia, szervetlen kémia, analitikai kémia 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 
G. Bellér, G. Lente, I. Fábián: Kinetics and mechanism of the autocatalytic oxidation of 

bis(terpyridine)iron(II) by peroxomonosulfate ion (Oxone) in acidic medium Inorg. Chem. 2017, in 

press 

M. Szabó, J. Kalmár, T. Ditrói, G. Bellér, G. Lente, N. Simic, I. Fábián:Equilibria and kinetics of chromi-

um(VI) speciation in aqueous solution – a comprehensive study from pH 2 to 11 Inorg. Chim. Ac-

ta2017, accepted. 

M. Szabó, G. Bellér, J. Kalmár, I. Fábián: The Kinetics and Mechanism of Complex Redox Reactions in 

Aqueous Solution: The Tools of the Trade In Adv. Inorg. Chem.: Inorganic Reaction Mechanisms, 2017, 

70, 1-61. 

P. Veres, M. Kéri, I. Bányai, I. Lázár, I. Fábián, C. Domingo, J. Kalmár: Mechanism of drug release from sili-

ca-gelatin aerogel - relationship between matrix structure and release kinetics Colloids and Surfaces B: 

Biointerfaces2017, 152, 229-237. 

S. Harangi, E. Baranyai, M. Fehér, C.N. Tóth, P. Herman, L. Stündl, I. Fábián, B. Tóthmérész, E. Simon: Accu-

mulation of metals in juvenile carp (Cyprinus carpio) exposed to sublethal levels of iron and manga-

nese: survival, body weight and tissue Biol. Trace Elem. Res.,First Online: 28 September 2016 
 

b) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

120-nál több nemzetközi folyóiratban megjelent közlemény, közel 250 szakmai konferenciákon 

bemutatott előadás és poszter. 

 

Név: Dr. Kállay Csilla születési év: 1978 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. vegyész, Debreceni Egyetem, 2002 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

2017. június 30-ig: MTA-DE Homogén Katalízis és Reakciómechanizmusok Kutatócsoport – tudományos 

főmunkatárs 

2017. július 1-től: MTA-DE Redoxi- és Homogén Katalitikus Reakciók Mechanizmusa Kutatócsoport – 

tudományos főmunkatárs 

kizárólagossági nyilatkozat: Debreceni Egyetem 
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tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (kémia tud.) 2006 

az eddigi oktatói tevékenység  

A 2000/2001-es tanév I. félévétől (akkor mint demonstrátor) oktatok a Debreceni Egyetem Szervetlen és 

Analitikai Kémiai Tanszékén. Általános, szervetlen, klasszikus és műszeres analitikai kémia laboratóriumi 

gyakorlatok, szemináriumok és bioanalitika előadás oktatásában vettem/veszek részt magyar nyelven. Általános 

kémiai gyakorlatot, valamint általános és analitikai kémiai szemináriumokat angolul is tartottam. 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

iii) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 
 

1. Ágnes Grenács, Anikó Kaluha, Csilla Kállay, Viktória Jószai, Daniele Sanna and Imre Sóvágó 

Binary and ternary mixed metal complexes of terminally free peptides containing two different histidyl 

binding sites 

J. Inorg. Biochem., 128 (2013) 17–25. 

 

2. Mária Raics, Daniele Sanna, Imre Sóvágó and Csilla Kállay 

Copper(II), nickel(II) and zinc(II) complexes of hexapeptides containing separate aspartyl and histidyl 

residues 

Inorg. Chim. Acta, 426 (2015) 99–106. 

 

3. Ágnes Dávid, Csilla Kállay, Daniele Sanna, Norbert Lihi, Imre Sóvágó and Katalin Várnagy Potentiometric 

and spectroscopic studies on the copper(II) complexes of rat amylin fragments. The anchoring ability of 

specific non-coordinating side chains  
Dalton Trans., 44 (2015) 17091–17099.  

 

4. Mária Raics, Norbert Lihi, Aliz Laskai, Csilla Kállay, Katalin Várnagy and Imre Sóvágó 

Nickel(II), zinc(II) and cadmium(II) complexes of hexapeptides containing separate histidyl and cysteinyl 

binding site 

New J. Chem., 40 (2016) 5420-5427. 

 

5. Gizella Csire, Lajos Nagy, Katalin Várnagy and Csilla Kállay 

Copper(II) Interaction with the Human Prion 103-112 Fragment – Coordination and Oxidation 

J. Inorg. Biochem., 170 (2017) 195–201. 

 
 

 

jjj) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

Több kutatási pályázatban vagyok témavezető vagy társkutató. 
2013-2017 OTKA 105156 Környezeti kémiai jelentőségű redoxireakciók: kinetika és mechanizmus 

2016-2019 OTKA 115480 A fémionok neurodegeneratív betegségekben játszott szerepének koordinációs 

és elektrokémiai háttere 

2016-2018 MTA-CNR kétoldalú nemzetközi egyezményen alapuló közös kutatási projekt: Peptid 

alapú nanoszerkezetek, mint az élő szervezetek teranosztikai eszközei 

 

kkk) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 
2000:  Magyar Vidékért Alapítvány ösztöndíja 

2001:  Köztársasági Ösztöndíj  

2001:  III. helyezés a XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, a Kémiai és Vegyipari Szekció 

Koordinációs Kémia Tagozatában 
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2002:  Az Universitas Alapítvány ösztöndíja 

2002:  A Bognár-Schindler-DEFILIFT-Alkaloida Alapítvány támogatása  

2002:  Dékáni Dicséret 

2002:  A Magyar Kémikusok Egyesületének Nívó-díja (Diplomamunka) 

2003:  II. helyezés a Doktoranduszok Országos Szövetségének Publikációs Pályázatán 

2004:  Az Universitas Alapítvány ösztöndíja 

2004:  A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Alkotói Ösztöndíja 

2006:  Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 

2008:  Az Universitas Alapítvány ösztöndíja  

2009:  Junior Prima Díj Magyar Tudomány kategóriában (Prima Primissima Alapítvány) 

2010:  Az Universitas Alapítvány ösztöndíja 

2014: Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj 
 

 

 

Név: Dr. Árpád István születési év: 1961 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. vegyészmérnök MSc, Veszprémi Vegyipari Egyetem, 1985 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Alkalmazott Kémiai Tanszék 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD(Tudományterület: műszaki tudományok;Tudományága:anyagtudományok és technológiák, 2013) 

az eddigi oktatói tevékenység 

Oktatott tárgyai (magyar nyelvű):  

Vegyészmérnök BSc: Vegyipari művelettan I., Folyamatirányítás I.-II. 

Vegyészmérnök MSc: Vegyipari energiagazdálkodás, Vegyipari műszerezés, automatizálás, 

Transzportfolyamatok II. 

PhD oktatás (Kémia Doktori Iskola): Dimenzióanalízis és hasonlóságelmélet 

Oktatásban eltöltött idő: 3,5 év 

Oktatás idegen (angol) nyelven: Process controll I.  

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

 
1. Árpád, I., Deák, Gy.,Kéki, S.:A kémiai kondicionálás fejlődési irányai a hőerőművi korrózióvédelemben. 

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság,, OGÉT 2015, Konferencia Kiadvány, pp.:31-33, Csík-

somlyó, 2015, ISSN 2068-1267, lektorált cikk 

2.  Árpád, I., Deák, Gy.:Erőművek víz-gőz körfolyamatainak szerves kémiai kondicionálása. Műszaki Kémiai 

Napok 2014, Konferencia Kiadvány, Pannon Egyetem, Veszprém, 2014. pp. 18-24, ISBN 978-963-396-

010-3 

3.  Árpád, I.: A direkt sugárzásból származó magyarországi napenergia potenciál összehasonlító vizsgálata. 

Energiagazdálkodás, 54.évf. 5. szám, pp.5-8,2013.ISSN0021-0757, lektorált cikk a Tudomány rovatban 

4. Árpád, I., Timár, I.: Elérhető hőtárolási lehetőségek a napenergia hasznosításban. Erdélyi Magyar Mű-

szaki Tudományos Társaság, OGÉT 2013 Konferencia Kiadvány, pp.:24-27, Arad, 2013, ISSN 2068-1267 

 

5.   Árpád,I., Timár, I.:Characterization of Sensible Heat Storage. Annals of Faculty Engineering Hunedoara 



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 
 

166  

– International Journal of Engineering (ISSN1584-2673), X.3. pp. 247-252, 2012.  IF: 0,3201 

b) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

Ipari projektek: Több, mint tíz ipari projektben való részvétel, illetve projektvezetés. 

Témavezető tevékenység:  
Szakdolgozati témavezetések (BSc és MSc összesen) száma: 4 fő 

Vendégoktatás: Veszprémi Egyetem, Vegyészmérnöki és Anyagtudományi Doktori Iskola, előadás: Hőtároló és 

hőszigetelésének optimális méretezése, 2014. 

 

c) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

1. MTA Köztestülete, VII. Kémiai Tudományok Osztálya, 

Műszaki Kémiai Tudományos Bizottság, Vegyipari Műveleti Munkabizottság (elnökségi tag) 

2. Magyar Kémikusok Egyesülete (Membrántechnikai Szakosztály, Műszaki Kémiai Szakosztály 

(elnökségi tag)) 

3. Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (Nukleáris Szakosztály) 

4. Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara (kamarai nyilvántartási szám: 09-01160) 

- vegyészmérnöki szakmai tagozat és 

- energetikai szakmai tagozat 

 

Név: Pintér Ákos születési év: 1967 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles matematikus, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1991 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem, egyetemi tanár 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

MTA doktora (DSc), matematika, 2011 

az eddigi oktatói tevékenység  

oktatott tárgyak: alkalmazott matematika vegyészeknek, biológusoknak, bevezetés az algebrába és  

számelméletbe, algebra, számelmélet, diofantikus egyenletek 

oktatási tapasztalat: 28 év 

>5 év angol nyelvű oktatási tapasztalat a Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

lll) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
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Bennett MA, Pinter A, Intersections of recurrence sequences, PROCEEDINGS OF 
THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 143: pp. 2347-2353. (2015). 
Hajdu L, Pinter A, Tengely Sz, Varga N, Equal values of figurate numbers,  JOUR-

NAL OF NUMBER THEORY 137: pp. 130-141. (2014). 
Bilu Yu F, Fuchs C, Luca F, Pinter A, Combinatorial Diophantine equations and a re-
finement of a theorem on separated variables equations, PUBLICATIONES MATHE-

MATICAE-DEBRECEN 82:(1) pp. 219-254. (2013). 
 
Grenczer M, Zsuga J, Majoros L, Pinter A, Kemeny-Beke A, Juhasz B, Tosaki A, 

Gesztelyi R 
Effect of asymmetry of concentration-response curves on the results obtained by the 

receptorial responsiveness method (RRM): an in silico study 
CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 88:(11) pp. 
1074-1083. (2010) 

 
Grenczer M, Pinter A, Zsuga J, Kemeny-Beke A, Juhasz B, Szodoray P, Tosaki A, 
Gesztelyi R 

The influence of affinity, efficacy, and slope factor on the estimates obtained by the 
receptorial responsiveness method (RRM): a computer simulation study 

CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 88:(11) pp. 
1061-1073. (2010) 
 

 

 
 

 

mmm) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

Témavezetőként elnyert projektek: 

 Kutatási projekt a felsőoktatásban, 2001-2003, No. 66 

 OTKA, 2001-2004, F34981 

 OTKA, 2005-2008, T48791 

 OTKA, 2009-2012, K75566 

 Osztrák-Magyar Akció Alapítvány, 2009-2010, 75öu1 

 Osztrák-Magyar Akció Alapítvány, 2010-2011, 80öu6 

 TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0098, 2011-2013 

 kutatócsoport-vezető, 2012-2017, MTA-DE Egyenletek, függvények, görbék Kutatócsoport 

 kutatócsoport-vezető, 2017-2022, MTA-DE Egyenletek, függvények, görbék Kutatócsoport 

 

nnn) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

megosztott Akadémiai Díj, 2017,  Magyar Tudományos Akadémia 

 

 

Név: Szikszai Márton születési év: 1989.11.24. 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okleveles alkalmazott matematikus, pénzügyi matematika szakirány, Debreceni Egyetem, 2013. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Algebra és Számelmélet Tanszék, egyetemi 

tanársegéd 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 
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tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

- 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatásban töltött idő: demonstrátor (Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Algebra és 

Számelmélet Tanszék, 2011-2013), doktorandusz óratartó (Debreceni Egyetem, Természettudományi és 

Technológiai Kar, Algebra és Számelmélet Tanszék, 2013-2016), egyetemi tanársegéd (Debreceni Egyetem, 

Természettudományi és Technológiai Kar, Algebra és Számelmélet Tanszék, 2016-). 

Oktatott tárgyak (magyar nyelven): Biomatematika alapjai, Gazdasági Matematika I, Gazdasági Matematika II, 

Számelmélet, Kriptográfia alapjai, Biomatematika, Rácselmélet 

Oktatott tárgyak (angol nyelven): College Algebra Intensive, College Analysis Intensive, College Geometry 

Intensive, Applied Mathematics 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

ooo) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 
szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 

 [1] L. Hajdu, M. Szikszai, On the GCD-s of k consecutive terms of Lucas sequences, J. Number 

Theory 132 (2012), 3056-3069. 

 [2] L. Hajdu, M. Szikszai, On common factors within a series of consecutive terms of an elliptic 

divisibility sequence, Publ. Math. Debrecen 84/1-2 (2014), 291-301. 

 [3] A. Dujella, M. Kazalicki, M. Mikic, M. Szikszai, There are infinitely many rational 

Diophantine sextuples, Int. Math. Res. Notices Oxford, online megjelent (2016), doi: 

10.1093/imrn/rnv376. 

 [4] L. Hajdu, S. Laishram, M. Szikszai, Perfect powers in products of terms of elliptic divisibility 

sequences, Bull. Aust. Math. Soc. 94/3 (2016), 395-404. 

ppp) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

- 

qqq) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

- 

 

 

Név: Dr. Lázár István születési év: 1959 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles vegyész (KLTE) 1984 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

DE, TTK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék – egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

CSc (koordinációs kémia) 1994 

azeddigi oktatói tevékenység 

Általános kémia –laboratóriumi gyakorlat, 1984 - 

Általános és szervetlen kémia – előadás, 1997 -  

Szervetlen kémia I – előadás, 2003 - 

Szervetlen kémia I – laboratóriumi gyakorlat, 1984 - 
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Szervetlen kémia II – laboratóriumi gyakorlat, 1984- 

Szervetlen kémia III – laboratóriumi gyakorlat, 1984- 

Különleges és veszélyes anyagok – előadás, 1995- 

Elválasztástechnika – előadás, 2007- 

Elválasztástechnika – laboratóriumi gyakorlat, 2007- 

Műszeres analitika – laboratóriumi gyakorlat, 1996 – 2007 

Makrociklusos vegyületek és komplexeik – előadás, 1996-2005 

Kromatográfiás módszerek – előadás, 2009 

Kromatográfiás módszerek – gyakorlat, 2009 

Új trendek a kromatográfiában – előadás, 2009 

Új trendek a kromatográfiában – laboratóriumi gyakorlat, 2009 

Analitikai kémia – laboratóriumi gyakorlat, 1994 – 

Special and dangerous materials – előadás, 1998- 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 
(1) Lazar, I.; Kalmar, J.; Peter, A.; Szilagyi, A.; Gyori, E.; Ditroi, T.; Fabian, I., Photocatalytic performance 

of highly amorphous titania-silica aerogels with mesopores: The adverse effect of the in situ adsorption of 

some organic substrates during photodegradation. Applied Surface Science 2015, 356, 521-531;  

(2) Lazar, I.; Szilagyi, A.; Safran, G.; Szegedi, A.; Stichleutnerd, S.; Lazar, K., Iron oxyhydroxide aerogels 

and xerogels by controlled hydrolysis of FeCl3 center dot 6H(2)O in organic solvents: stages of formation. 

Rsc Advances 2015, 5 (89), 72716-72727;  

(3) Veres, P.; Lopez-Periago, A. M.; Lazar, I.; Saurina, J.; Domingo, C., Hybrid aerogel preparations as 

drug delivery matrices for low water-solubility drugs. International Journal of Pharmaceutics 2015, 496 (2), 

360-370;  

(4) Kalmar, J.; Keri, M.; Erdei, Z.; Banyai, I.; Lazar, I.; Lente, G.; Fabian, I., The pore network and the 

adsorption characteristics of mesoporous silica aerogel: adsorption kinetics on a timescale of seconds. Rsc 

Advances 2015, 5 (130), 107237-107246;  

(5) Bereczki, H. F.; Daróczi, L.; Fábián, I.; Lázár, I., Sol-gel synthesis, characterization and catalytic 

activity of silica aerogels functionalized with copper(II) complexes of cyclen and cyclam. Microporous and 

Mesoporous Materials 2016, 234 (1 November), 392-400. 

 

b) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 
Közlemények száma: 54,  kumulatív impakt faktor: 104.5,  független hivatkozások száma: 667. 

 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (1999-2002) 

Dicsérő oklevél a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj során elért eredményekért, 2002 

Széchenyi István Ösztöndíj (2003-2006) 

Tíz éves a Hatvani István Szakkollégium emlékérem, Debreceni Egyetem, 2007 

Arany kémcső díj, 2009, 2013 

A Természettudományi Kar Legnépszerűbb Oktatója díj, 2010 

 

BSc témavezetés, lezárult: 13 hallgató, aktuális: 2 hallgató; MSc és osztatlan képzéses témavezetés, lezárult: 

29 hallgató, aktuális: 2 hallgató, PhD témavezetés: 4 hallgató. 
 

 

 

Név:Dr. Gáspár Attila születési év: 1970 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. vegyész, kémia tanár, angol szakfordító, DE-TTK, 1994 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 
 

170  

DE, TTK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék   -   egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (kémia tud.) 1997), dr. habil (2005), DSc (2015) 

az eddigi oktatói tevékenység 

Műszeres analitika, Kapilláris elektroforézis, Kapilláris zónaelektroforézis előadások, Műszeres analitikai, 

klasszikus analitikai laboratóriumi gyakorlatok, 1997 óta 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 
A.Kecskemeti, A.Gaspar: Preparation and characterization of a packed bead immobilized trypsin reactor integ-

rated into a PDMS microfluidic chip for rapid protein digestion, Talanta, 2017, 166, 275–283, 

P. I. Koczka, A. Gaspar: Application of a capillary-assembled microfluidic system for separation of cephalos-

porins, Electrophoresis, 2014, 35, 2534-2537, 

A. Nagy, A. Gaspar Packed multi-channels for parallel chromatographic separations in microchips, 

J.Chromatogr. A., 2013, 1304, 251-256, 

A.Gaspar, F.A.Gomez: Application of surface plasmon resonance spectroscopy for adsorption studies of different 

types of components on poly(dimethylsiloxane), Anal.Chim.Acta, 2013, 777, 72-77, 

A.Gáspár, F.A.Gomez: Development of an ultra-low volume flow cell for surface plasmon resonance 

detection in a miniaturized capillary electrophoresis system, Electrophoresis, 2012, 33, 1723-1728. 

 

b) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 
Közlemények száma (referált folyóiratban):  60 

Szabadalmak: 2 

Hivatkozások: 950 

Előadások, poszterek: 150 

Egyetemi jegyzetek: 2 

 

Név: Dr. Fekete Erzsébet születési év: 1975 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. biológia-kémia szakos középiskolai tanár (Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, 2000.) 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Biomérnöki Tanszék, habil. egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (Gyógyszertudományok, 2004.) 

dr. habil cím (Biológia tudományok, 2009.) 

az eddigi oktatói tevékenység  

Doktoranduszként 2000-től, oktatóként 2004-től folyamatosan részt veszek a Debreceni Egyetemen mind a gya-

korlati mind az elméleti tárgyak oktatásában. Ezen kívül a Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola keretein belül is tartok 

PhD kurzusokat. 

alapszak: 

Biomérnöki műveletek és folyamatok II. előadás és gyakorlat 

mesterszak: 
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Metabolomika gyakorlat 

Szeszesitalok a nagyvilágban előadás 

Mikrobiális törzsfejlesztés előadás 

PhD képzés: 

Klasszikus gombagenetika 

Gombák szénhidrátanyagcseréje 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

rrr) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
FEKETE E., FLIPPHI M., ÁG N., KAVALECZ N., CERQUEIRA G., SCAZZOCCHIO C., KARAFFA L. 

82017): A mechanism for a single nucleotide intron shift. NUCLEIC ACIDS RESEARCH &: p. &. (2017) 

 

NÉMETH Z., MOLNÁR Á.P., FEJES B., NOVÁK L., KARAFFA L., KELLER N.P., FEKETE E. (2016): 

Growth-phase sterigmatocystin formation on lactose is mediated via low specific growth rates in As-

pergillus nidulans. Toxins, 8: 354. 
 

FEKETE E., OROSZ A., KULCSÁR L., KAVALECZ N., FLIPPHI M., KARAFFA L. (2016): Charac-

terization of a second physiologically relevant lactose permease gene (lacpB) in Aspergillus 

nidulans. Microbiology-SGM, 162: 837-847. 
 

ÁG N., FLIPPHI M., KARAFFA L., SCAZZOCCHIO, C., FEKETE E. (2015): Alternatively spliced, spli-

ceosomal twin introns in Helminthosporium solani. Fungal Genetics and Biology, 85: 7-13. 

 

FEKETE E., KARAFFA L., KARIMI AGHCHEH R., NÉMETH Z., FEKETE É., OROSZ A., PAHOLCSEK M., 

STÁGEL A., KUBICEK C.P. (2014): The transcriptome of lae1 mutants of Trichoderma reesei cultivated 

at constant growth rates reveals new targets of LAE1 function. BMC Genomics, 15: Art. No. 447. 

 

FEKETE E., SEIBOTH B., KUBICEK C.P., SZENTIRMAI A., KARAFFA L. (2008): Lack of aldose-1 epi-

merase in Hypocrea jecorina (anamorph Trichoderma reesei): a key to cellulase gene expression on 

lactose. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A., 105: 7141-7146. 
 

 

sss) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 
1. BSc, MSc szakdolgozat/diplomamunka témavezetés 

2. TDK/OTDK munkák témavezetése 

3. PhD témavezetés 

4. bírálói tevékenység nemzetközileg referált szakfolyóiratokban 

5. saját témavezetésű pályázatok (OTKA posztdoktori pályázat, OKTA K pályázat) 

6. részvétel 13 pályázatban (OTKA, GINOP, FWF, Marie Curie stb.) 

7. 39 tudományos referált folyóiratcikk 

8. 605 független hivatkozás (MTMT szerint) 

9. egyetemi e- jegyezet írása (Ipari Mikrobiológia, 2013.) 

 

ttt) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 1999. Leidenfrost Gyula Alapítvány díja 

adományozó: Leidenfrost Gyula Alapítvány 

 2002. legjobb szerző díja 

adományozó: Magyar Mikrobiológiai Társaság 

 2003. legjobb szerző díja 

adományozó: Magyar Mikrobiológiai Társaság 

 2004. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 

adományozó: Állami Ösztöndíj Bizottság 

 2004. SIGMA Díj 

adományozó: Sigma-Aldrich Nemzetközi Részvénytársaság 

 2004. FEMS Ösztöndíj 

adományozó: Federation of European Microbiological Societies 

 2004. Marie Curie Ösztöndíj 
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      adományozó: Ausztria (Bécsi Műszaki Egyetem, TU WIEN) 

 2005. legjobb szerző díja 

adományozó: Magyar Mikrobiológiai Társaság 

 2008. legjobb szerző díja 

adományozó: Magyar Mikrobiológiai Bizottság 

 Bólyai János Kutatási Ösztöndíj (2009-2012) 

 

Név: Molnár Ákos Péter születési év:1988 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles biomérnök (DE-TTK, 2013) 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE-TTK, Biomérnöki Tanszék-egyetemi tanársegéd 

 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

- 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak: 

Biomérnöki folyamatok és műveletek II. (gyakorlat) 

Mikrobiális élettan tárgy 

Ipari kinyeréstechnika (gyakorlat) 

Biotermék technológia (előadás) 

Szakdolgozatok/diplomamunkák témavezetése. 

Oktatásban eltöltött idő:4év 

 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

uuu) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 
 
6. de Vries, R.P., Riley, R., Ad Wiebenga, A., Aguilar-Osorio, G., Amillis, S., Akemi Uchima, C., 

Anderluh, G., Asadollahi, M., Askin, M., Barry, K., Battaglia, E., Bayram, Ö., Benocci, T., Braus-

Stromeyer, S.A., Caldana, C., Cánovas, D., Cerqueira, G.C., Chen, F., Chen, W., Choi, C., Clum, A., 

Corrêa dos Santos, R.A., de Lima Damásio, A.R., Diallinas, G., Emri, T., Fekete, E., Flipphi, M., 

Freyberg, S., Gallo, A., Gournas, C., Habgood, R., Hainaut, M., Harispe, M.L., Henrissat, B., Hildén, 

K.S., Hope, R., Hossain, A., Karabika, E., Karaffa, L., Karányi, Z., Kraševec, N., Kuo, A., Kusch, H., 

LaButti, K., Lagendijk, E.L., Lapidus, A., Levasseur, A., Lindquist, E., Lipzen, A., Logrieco, A.F., 

MacCabe, A., Mäkelä, M.R., Malavazi, I., Melin, P., Meyer, V., Mielnichuk, N., Miskei, M., Molnár, 

Á.P., Mulé, G., Ngan, C.Y., Orejas, M., Orosz, E., Ouedraogo, J.P., Overkamp, K.M., Park, H.S., 

Perrone, G., Piumi, F., Punt, P.J., Ram, A.F.J., Ramón, A., Rauscher, S., Record, E., Riaño-Pachón, 

D.M., Robert, V., Röhrig, J., Ruller, R., Salamov, A., Salih, N.S., Samson, R.A., Sándor, E., Sanguinetti, 

M., Schütze, T., Sepčić, K., Shelest, E., Sherlock, G., Sophianopoulou, V., Squina, F.M., Sun, H., Susca, 

A., Todd, R.B., Tsang, A., Unkles, S.E., van de Wiele, N., van Rossen-Uffink, D., Velasco de Castro 

Oliveira, J., Vesth, T.C., Visser, J., Yu, J.H., Zhou, M., Andersen, M.R., Archer, D.B., Baker, S.E., 

Benoit, I., Brakhage, A.A., Braus, G.H., Fischer, R., Frisvad, J.C., Goldman, G.H., Houbraken, J., 
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Oakley, B., Pócsi, I., Scazzocchio, C., Seiboth, B., vanKuyk, P.A., Wortman, J.R., Dyer, P.S. and 

Grigoriev, I.V. (2017): Comparative genomics reveals high biological diversity and specific adaptations 

in the industrially and medically important fungal genus Aspergillus. Genome Biol. 18, Article No.: 28.

            Impakt faktor: 11.313 
7. NÉMETH Z , MOLNÁR ÁP , FEJES B , NOVÁK L , KARAFFA L , KELLER NP , FEKETE E 

Growth-phase sterigmatocystin formation on lactose is mediated via low specific growth rates in 

Aspergillus nidulans. TOXINS 8: p. 354. (2016) 

Impakt faktor: 3,03 

 
8. Jónás Á, Fekete E, Flipphi M, Sándor E, Jäger Sz, Molnár ÁP, Szentirmai A, Karaffa L (2014): 

Extra- and intracellular lactose catabolism in Penicillium chrysogenum: phylogenetic and expression 

analysis of the putative permease and hydrolase genes. The Journal of Antibiotics, 67: 489–497. 
Impakt faktor: 1.730 

 

 

vvv) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 
A Magyar Mikrobiológiai Társaság és az MMT Alapítványa 2016. évi Nagygyűlésén a legjobb fiatal szerző 

kitüntető cím a Fermentációs Kollokvium tudományos szekcióban a megtartott prezentációval. 

 

www) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

TTK emlékérem ( DE-TTK, Debrecen, 2013) 

 

 

 

Név: Dr. Kocsis Dénes születési év: 1985 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. műszaki menedzser, BME, 2009; környezetmérnök BSc, DE, 2009 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE MK Környezet- és Vegyészmérnöki tsz adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (kémiai tud.) 2015) 

az eddigi oktatói tevékenység  

2016. február – Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék 

adjunktus  

2011. április - 2016. január Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék 

tanársegéd 

2009. szeptember – 2011. március Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Környezet- és Vegyészmérnöki 

Tanszék PhD hallgató 

 

Oktatott tárgyak: 

Környezetmérnöki BSc és MSc szakon: Zaj- és rezgésvédelem I-IV., Környezeti állapotértékelés, 

hatásvizsgálat, A termelői és ipari környezet, Környezetegészségügy, Tervezés, Komplex 

környezetmérnöki tervezés I-II., Környezeti analízis I-II., Vízgazdálkodás- és vízminőség védelem II; 

Környezetmérnöki méréstechnika, monitoring I., Környezetvédelmi technológiák III. (Levegő- és 

zajvédelem), Általános kémia II-III, 
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Műszaki menedzser BSc szakon: Termelésmenedzsment 

 

Településmérnöki MSc szakon: Települési környezetvédelem 

 

Angol nyelvű BSc (Mechanical Engineering, Mechatronics Engineering, Chemical Engineering) és 

MSc (Engineering Management) képzésekben: Environmental Protection, Noise and Vibration 

Protection I., Basics of Management, Development of Organization, Technical Chemistry 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

xxx) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 
szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 
Kocsis D; Deák G;Kéki S; Godó Z A; Horváth R 
Creep and Quasi-Relaxation Examination of Artificially Aged Plasticized PVC 
JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION (ISSN: 0090-3973) 45: (4) pp. 1-9. (2017) 

 

Dénes Kocsis 

Modeling and vibration analysis of limescale deposition in geothermal pipes 

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL (ISSN: 1582-9596) 

(eISSN: 1843-3707) 13: (11) pp. 2817-2824. (2014) 

 

Dénes Kocsis; György Deák; Sándor Kéki; Gergely Dezső; Róbert Horváth 

Artificial Aging Examination of PVC Fibers as Vibrating Strings 

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL (ISSN: 1582-9596) 

(eISSN: 1843-3707) &: p. &. (2015) 

 

yyy) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

 

zzz) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

 

 

 

Név: Dr. Nagy Miklós születési év: 1976. 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles vegyész, Debreceni Egyetem, 2004 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Alkalmazott Kémiai Tanszék 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (kémia, 2005), „dr. habil” (kémia, 2017) 

az eddigi oktatói tevékenység 

 

Oktatott tárgyai (magyar nyelvű): Általános kémia I., Kísérleti üzemi I., Folyamatok tervezése és 

irányítása, Vegyészmérnöki tudományok alapjai, Vegyipari művelettan I.-II., Kísérleti üzemi II.  
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Oktatásban eltöltött idő: 15 év 

Oktatás idegen (angol) nyelven: Unit operation II. labor, Pilot Plant Work 

 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

1. Nagy, Miklos; Orosz, Laszlo; Keki, Sandor; Deak, Gyorgy; Herczegh, Pal; Zsuga, Miklos: 

New types of telechelic polyisobutylenes, 1 synthesis and characterization of the bis( -D-

glucopyranosyl) polyisobutylene.Macromolecular Rapid Communications, 25(11), 1073-1077 

(2004) 

2. Nagy, Miklos; Keki, Sandor; Orosz, Laszlo; Deak, György; Herczegh, Pal; Levai, Albert; 

Zsuga, Miklos: Novel and Simple Synthesis of Carboxyl-Terminated 

Polyisobutylenes.Macromolecules,38(10), 4043-4046 (2005) 

3. Miklós Nagy, László Szőllősi, Sándor Kéki, Miklós Zsuga: Self Assembly Study of 

Polydisperse Ethylene Oxide-Based Non-Ionic Surfactants, Langmuir23, 1014 (2007)  

4. D Rácz, M Nagy, A Mándi, M Zsuga, S Kéki: Solvatochromic properties of a new 

isocyanonaphthalene based fluorophore, Journal of Photochemistry and Photobiology A: 

Chemistry270, 19-2 (2013) 

5. Nagy, M.; Rácz, D.; Nagy, Z.L.; Nagy, T.; Fehér, P.P.; Purgel, M.; Zsuga, M.; Kéki, S.: An 

acrylated isocyanonaphthalene based solvatochromic click reagent: Optical and biolabeling 

properties and quantum chemical modeling, Dyes and Pigments, 133, (445-457) (2016) 

 

 

Kutatási eredmények: 

OTKA K72524, résztvevő kutató (2008-2011), TIOP-1.3.1/07/1, résztvevő kutató (2009-2011), 

OTKA K101850, résztvevő kutató (2012-2015), HURO/0901/058/2.2.2/01, résztvevő kutató (2010-

2012), TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0016, 3. sz. alprojekt,  résztvevő kutató (2010-2012), 

TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007,  résztvevő kutató (2010-2012), TÁMOP-4.2.2.A-

11/1/KONV-202-0036, résztvevő kutató (2013-2015), OTKA K116465 résztvevő kutató (2016-

2019), GINOP-2.3.2-15-2016-00041, résztvevő kutató (2016-2019) 

 

Témavezető tevékenység:  
Szakdolgozati témavezetések (BSc és MSc összesen) száma: 30 

Sikeres PhD témavezetések száma: - 

 

b.) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

 Köztársasági Ösztöndíj (1999-2000) 

 Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj (2013-2014)  

 Nemzeti Kiválóság Díj (2015) 

 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2016-2019) 

 MTA Köztestületi tag (2008-) 

 

Név: Dr. Deák György születési év: 1954. 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles vegyész, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1978 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Alkalmazott Kémiai Tanszék 
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tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

Ph.D. (kémia, 1997), „dr. habil” (kémia, 2006). 

az eddigi oktatói tevékenység 

Oktatott tárgyai (magyar nyelvű): Műanyagipari technológiák, Környezetgazdálkodás, Vegyipari 

biztonságtechnika és egészségvédelem, Környezettechnológia, Műanyagok és feldolgozásuk I.-II.-III., 

Biztonságtechnika, Gyógyszerészeti segédanyagok 

Oktatásban eltöltött idő: 39 év 

Oktatás idegen (angol) nyelven: Materials of Construction, Safety, Plastics and Processing I.-II.-III., 

Environmental Technology 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 
1. L. Sipos, M. Zsuga and Gy. Deák: Synthesis of poly(L-lactide)-block-polyisobutylene-block-

poly(L-lactide), a New Biodegradable Thermoplastic Elastomer. Macromol. Rapid Commun., 

16, 935 (1995) 

2. Sándor Kéki, János Török, György Deák, Lajos Daróczi, Miklós Zsuga: Silver-nanoparticles by 

PAMAM-assisted Photochemical Reduction of Ag+, J. Colloid and Interface Sci., 229,550 

(2000) 

3. Sándor Kéki, Ildikó Bodnár, Jenő Borda, György Deák, Miklós Zsuga: A Fast Microwave-

mediated Bulk Polycondensation of D,L-Lactic Acid. Macromol. Rapid Commun., 22, 1063 

(2001) 

4. Sándor Kéki, László Sz. Szilágyi, György Deák, Miklós Zsuga: Identification and 

Fragmentation Study of Plasticizers with Post-source Decay Matrix-assisted Laser 

Desorption/Ionization Mass Spectrometry, Rapid Comm. Mass Spectrom. 17(8), 783(2003) 

5. Lajos Nagy, Ákos Kuki, György Deák, Mihály Purgel, Ádám Vékony, Miklós Zsuga, and 

Sándor Kéki: Gas-Phase Interaction of Anions with Polyisobutylenes: Collision-Induced 

Dissociation Study and Quantum Chemical Modeling, J. Phys. Chem. B., 120(34), 9195-9203 

(2016) 

 
 

Kutatási eredmények: 

OTKA K72524, résztvevő kutató (2008-2011), TIOP-1.3.1/07/1, résztvevő kutató (2009-2011), 

OTKA K101850, résztvevő kutató (2012-2015), HURO/0901/058/2.2.2/01, résztvevő kutató 

(2010-2012), TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0016, 3. sz. alprojekt, résztvevő kutató (2010-

2012), TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007, résztvevő kutató (2010-2012), TÁMOP-4.2.2.A-

11/1/KONV-202-0036, résztvevő kutató (2013-2015), OTKA K116465, résztvevő kutató (2016-

2019), GINOP-2.3.2-15-2016-00041, résztvevő kutató (2016-2019) 

Témavezető tevékenység:  
Szakdolgozati témavezetések (BSc és MSc összesen) száma: 82 

Sikeres PhD témavezetések száma: - 

 

b) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 
 Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj (2001-2004) 

 Műszaki Irodalmi Díj (Gépipari Tudományos Egyesület, 2004) 

 A Vegyészmérnöki szak akkreditációját Előkészítő Bizottság tagja, szakkoordinátor 

 A Környezeti mérnöki szak akkreditációját Előkészítő Bizottság tagja 

 MTA köztestületi tagja 

http://pubs.acs.org/author/De%C3%A1k%2C+Gy%C3%B6rgy
http://pubs.acs.org/author/Purgel%2C+Mih%C3%A1ly
http://pubs.acs.org/author/V%C3%A9kony%2C+%C3%81d%C3%A1m
http://pubs.acs.org/author/Zsuga%2C+Mikl%C3%B3s
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 MTA Anyagtudományi és Technológiai Komplexbizottság Műanyag Munkabizottság tagja 

 MTA DAB Polimerkémiai Munkabizottság tagja 

 Magyar Elválasztástudományi Társaság tagja 

 Amerikai Kémiai Társaság (ACS) tagja 

 Magyar-Amerikai Konzorcium a PIB-bázisú csontcement előállítására tag 

 Vegyész Záróvizsga Bizottság titkára (2002-2011) 

 Vegyészmérnök BSc Záróvizsga Bizottság tag és kérdező tanár (2004-2005) 

 Vegyészmérnök BSc Záróvizsga Bizottság titkára (2005-2016) 

 Kémia BSc Záróvizsga Bizottság tagja (2016-) 

 

Név: Németh Zoltán születési év: 1987 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. biomérnök, DE, 2012 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE, TTK, Biomérnöki Tanszék – egyetemi tanársegéd 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

- 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak: Biotermék technológia előadás, Mikrobiális életten előadás, Biotermék technológia 

gyakorlat, Fermentációs folyamatszabályozás gyakorlat, Mikrobiális életten gyakorlat, Üzemlátogatás, 

Szakdolgozat/Diplomamunka témavezetése. 

Oktatásban töltött idő: 5 év 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

aaaa) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

1) FEKETE E , KARAFFA L , KARIMI AGHCHEH R ,NÉMETH Z, FEKETE É , OROSZ A , 

PAHOLCSEK M , STÁGEL A , KUBICEK C P 

The transcriptome of lae1 mutants of Trichoderma reesei cultivated at constant growth rates 

reveals new targets of LAE1 function. BMC GENOMICS 15: 447-456. (2014)  

Impakt faktor: 3,986 

 

2) KARIMI AGHCHEH R ,NÉMETH Z , ATANASOVA L , FEKETE E , PAHOLCSEK M , 

SÁNDOR E , AQUINO B , DRUZHININA I S , KARAFFA L , KUBICEK C P 

The VELVET A orthologue VEL1 of Trichoderma reesei regulates fungal development and is 

essential for cellulase gene expression. PLOS ONE 9: e112799. (2014) 

Impakt faktor: 3,234 

 

3) JÓNÁS Á, FEKETE E, NÉMETH Z, FLIPPHI M, KARAFFA L 

D-galactose catabolism in Penicillium chrysogenum: expression analysis of the structural genes 

of the Leloir pathway. Acta Biologica Hungarica 67:318-332 (2016) 

Impakt faktor: 0,506 

 

4) NÉMETH Z , MOLNÁR ÁP , FEJES B , NOVÁK L , KARAFFA L , KELLER NP , FEKETE 

E 

Growth-phase sterigmatocystin formation on lactose is mediated via low specific growth rates 
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in Aspergillus nidulans. TOXINS 8: p. 354. (2016) 

Impakt faktor: 3,03 

 

bbbb) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 
 4th Central European Forum for Microbiology (CEFORM) konferencia, Industrial Microbiology tudo-

mányos szekcióban a legjobb fiatal szerző kitüntető cím, 2013 

 A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2014. évi Nagygyűlése, Ipari mikrobiológia tudományos szekcióban 

a legjobb fiatal szerző kitüntető cím 

 A Magyar Mikrobiológiai Társaság és az MMT Alapítványa 2016. évi cikkpályázatán megosztott I. he-

lyezés az Ipari mikrobiológia tudományos szekcióban. 

 

cccc) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

 

 

 

Név: Dr. Surányi Gyula születési év: 1957. 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve:  

okleveles biológus, József Attila Tudományegyetem, 1982. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék, egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

CSc (biológia, 1995) 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak: Növényi molekuláris biológia és biokémia, Növényi genetika és biotechnológia, Növényélettan, 

Növényi molekuláris biológia, Növényi szabályozásbiológia. 

Oktatásban eltöltött idő: 16 év 

 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

1. Márta M-Hamvas , Kitti Ajtay , Dániel Beyer, Katalin Jámbrik , Gábor Vasas , Gyula Surányi , Csaba Máthé 

Cylindrospermopsin induces biochemical changes leading to programmed cell death in plants 
APOPTOSIS 22: pp. 254-264. (2017) 

2. Ágnes Mosolygó-L , Gábor Sramkó , Sándor Barabás , Levente Czeglédi , András Jávor , Attila Molnár V , Gyula 

Surányi 

Molecular genetic evidence for allotetraploid hybrid speciation in the genus Crocus L. (Iridaceae) 
PHYTOTAXA 258:(2) pp. 121-136. (2016) 

3. Vasas G , Surányi Gy , Bácsi I , M-Hamvas M , Máthé Cs , Gonda S , Borbely G 

Alteration of Cylindrospermopsin Content of Aphanizomenon ovalisporum (Cyanobacteria, Nostocales) due to Step-Down 

from Combined Nitrogen to Dinitrogen 
ADVANCES IN MICROBIOLOGY 3:(8) pp. 557-564. (2013) 

4. Gonda Sándor , Parizsa Péter , Surányi Gyula , Gyémánt Gyöngyi , Vasas Gábor 

Quantification of main bioactive metabolites from saffron (Crocus sativus) stigmas by a micellar electrokinetic 

chromatographic (MEKC) method 
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS 66: pp. 68-74. (2012) 
 

5. Fernández, J.A. , Santana, O. , Guardiola, J.L. , Molina, R.V. , Heslop-Harrison, P. , Borbely, G. , Branca, F. , Ar-

gento, S. , 

Maloupa, E. , Talou, Th. , Thiercelin, J.M. , Gasimov, K. , Vurdu, H. , Roldán, M. , Santaella, M. , Sanchís, E. , García-Luis, 
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A. , Suranyi, Gy. , Molnár, A. , Sramko, G. , Gulyas, G. , Luckacs, B. , Horvat, O. , Rodríguez, M.F. , Sánchez-Vioque, R. , 

Escolano, M.Á. , Reina, J.V. , Krigas, N. , Pastor, T. , Renau-Morata, B. , Raynaud, Ch. , Ibadli, O. , Polissiou, M. , 

Tsimidou, M.Z. , Tsaftaris, A. , Sharaf-Eldin, M. , Medina, J. , Constantinidis, Th. , Karamplianis, Th. , De-Los-Mozos- 
Pascual, M. 

The World Saffron and Crocus collection: strategies for establishment, management, characterisation and utilisation 

GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION 58:(1) pp. 125-137. (2011) 

 
 

 

 

dddd) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 

AGRI GEN RES 018 CROCUSBANK EU-pályázat, magyar konzorciumi tag 

2007-2011. 

 

Témavezető tevékenység:  

Szakdolgozati témavezetések (BSc és MSc összesen) száma: 30 

Sikeres PhD témavezetések száma: 1,5 

Sikerrel habilitált közvetlen munkatársak száma:  

 

 

eeee) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

 

 

 

Név: Máthé Csaba István születési év: 1966 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okl. biológus-biológia tanár, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 1989 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE TTK BÖI Növénytani Tanszék, egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD, 2002; Dr. habil., 2012 

az eddigi oktatói tevékenység  

Előadások: Tantárgyfelelősként: 

 1. Biológia alapjai, TBBE0001: 2006-2007, biológus BSc hallgatóknak 

 2. Biológiai alapismeretek 1., TEBE0303: 2008-2016, környezettan BSc hallgatóknak 

                3. Növénybiológia/ Molekuláris növénybiológia, TBME0600/ AOMBNBI2 : 2010-, biológus és mole-

kuláris biológus MSc hallgatóknak, 2017-től osztatlan tanári mesterképzés hallgatóinak 

 4. Növényi szövettenyésztés, TBME7035_BM: 2010-, biomérnök MSc hallgatóknak 

 5. Fundamentals of biology, TBBE0001-A: 2008-, külföldi biológus BSc hallgatóknak 

 

Oktatóként*: 

 1. Növényszervezettan, TBBE0101-K3, TBOE0101, 2014-, biológia BSc és osztatlan tanári mesterkép-

zés hallgatóinak 

              2. Sejtbiológia 2, TBBE2032-K1: 2010-2014, biológus BSc hallgatóknak 

 3. Sejtbiológia, TBME2032-K1: 2010-2014, biológus MSc hallgatóknak 

              4. Növénybiológiai vizsgálati módszerek, TBBG1010: 2008-  biológus BSc hallgatóknak 
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 5. Gyógyszerészi biológia: 2007-2015, hazai és külföldi gyógyszerészek számára 

 6. Gyógynövények biotechnológiája, TBME5007_BT: 2010-, biotechnológus MSc hallgatók számára 

 7. Növényi biotechnológia, T_B5111-K3: 2005-2007 hagyományos képzésű biológus-biotechnológus 

hallgatók számára 

 

*ezen kurzusok esetében társoktatóként tart/ tartott előadásokat. E kurzusok esetében az általa tartott össz- óra-

szám jelenleg 17, ami 1,2 félévnek felel meg. 

 

Gyakorlatok: 

 1. Növényélettan gyakorlat, TBBL2105, TBBL2107, T_B2124-K1: 1994-, hagyományos képzésű bioló-

gus, biológus BSc és biomérnök BSc hallgatóknak 

 2. Növényszervezettan gyakorlat, T_B1142-K1: 1994-, hagyományos képzésű biológus és biológus BSc 

hallgatóknak 

 3. Növénytan gyakorlat (Növényszervezettan része), TBBL2011: 2009-2011,  biológus BSc hallgatóknak 

 4. Növényi szövettenyésztés gyakorlat, TBML7035_BM: 2010-, biomérnök MSc hallgatóknak 

 5. Növénybiológia gyakorlat, T_B1146-K2: 1999-2003, hagyományos képzésű környezettudományi és 

környezettan tanár szakos hallgatóknak 

6. Gyógynövény- és drogismeret gyakorlat: 1997-1998, gyógyszerész hallgatóknak 

 

…11…… félév egyetemi/főiskolai  választható kurzus    tárgyai: 2 .................................................................  

1. Növényi sejtbiológia/ molekuláris növénycitológia előadás és szeminárium, TBME0614, TBMG0614, 

AOMBMNC3: 2009-, biológus és molekuláris biológus MSc hallgatóknak  

 2. Növényi mikrotechnikák II., gyakorlat, TBML0616: 2007-, hagyományos képzésű biológus, biológus 

MSc hallgatók részére 

 

…10…… félév egyetemi/főiskolai  PhD kurzus  …….    tárgyai: 1  

1. Növényi szövettenyésztés, T_PB1029-K2: 2007-, a Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola PhD hallgatói részére

  

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

 

ffff) a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

5 jellemző publikáció: 

 

1. Máthé, Cs., M-Hamvas, M., Vasas, G., Surányi, Gy., Bácsi, I., Beyer, D., Tóth, Sz., 

Tímár, M., Borbély, G. (2007): Microcystin-LR, a cyanobacterial toxin, induces growth 

inhibition and histological alterations in common reed (Phragmites australis /Cav./ 

Trin. Ex Steud.) plants regenerated from embryogenic calli. New Phytologist 176: 824-

835 . 

Impact factor: 5.249, Q1 

 

2. Beyer, D., Tándor, I., Kónya, Z., Bátori, R., Roszik, J., Vereb, G., Erdődi, F., Vasas, 

G., M-Hamvas, M., Jambrovics, K., Máthé, C. (2012): Microcystin-LR, a protein phos-

phatase inhibitor induces alterations in mitotic chromatin and microtubule organization 

leading to the formation of micronuclei in Vicia faba. Annals of Botany 110: 797-808.  

Impact factor: 3.45, Q1 
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3. Máthé C., M-Hamvas M.,Vasas G. (2013) Microcystin-LR and cylindrospermopsin in-

duced alterations in chromatin organization of plant cells. Marine Drugs 168: 3689-

3717. 

Impact factor: 3,51, Q1 

 

4. Garda T., Riba M., Vasas G., Beyer D., M-Hamvas M., Hajdu G., Tándor I., Máthé C. 

(2015) Cytotoxic effects of cylindrospermopsin in mitotic and non-mitotic Vicia faba 

cells. Chemosphere 120: 145–153. 

Impact factor: 3,70, Q1 

 

5. M‑Hamvas M., · Ajtay K., · Beyer D.,  Jámbrik K., · Vasas G., Surányi G., · Máthé C. 

(2017) Cylindrospermopsin induces biochemical changes leading to programmed cell 

death in plants. Apoptosis 22: 254-264. 

      Impact factor: 3, 83, Q1 

 

 

gggg) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

Növényi sejtbiológia, növényi szövettenyésztés 

 

 

 

Név: Dr. Oláh Viktor születési év: 1980 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles környezetkutató és angol-magyar szakfordító, Debreceni Egyetem, 2004 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tsz, egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (környezettudományok, 2010) 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott kurzusok: Biológiai alapismeretek szeminárium, Növénybiológia gyakorlat, Növényélettan gyakorlat, 

Ökofiziológia, Talajtan, Környezeti biotechnológia, bioenergia biotechnológia. Részvétel további tárgyak 

oktatásában: Produkcióbiológia és fenntartható fejlődés, Erdészeti ökológia.  

Oktatásban eltöltött idő: 7 év 

Oktatás idegen nyelven:  

-Kurzusok tartása a DE TTK BÖI-n Erasmus hallgatói mobilitásban részt vevő külföldi hallgatók számára: Soil 

science, Plant ecophysiology 
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-külföldi oktatási tevékenység Erasmus oktatói mobilitás keretében: Universitatea din Oradea (Nagyvárad, 

Románia), Istanbul University (Isztambul, Törökország), Canakkale Onsekiz Mart University (Canakkale, 

Törökország) 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

hhhh) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 

 

Oláh V, Hepp A, Mészáros I 2017: Temporal dynamics in photosynthetic activity of Spirodela 

polyrhiza turions during dormancy release and germination. Environmental And Experimental 

Botany 136: pp. 50-58. IF: 4.369 (2016) 
 

Oláh V, Hepp A, Mészáros I 2016: Assessment of giant duckweed (Spirodela polyrhiza L. 

Schleiden) turions as model objects in ecotoxicological applications. Bulletin Of Environmental 

Contamination and Toxicology, 96: 596-601. IF: 1.412 (2016) 

 

Oláh V, Hepp A, Mészáros I 2015: Comparative study on sensitivity of turions and active fronds of 

giant duckweed (Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden) to heavy metal treatments. Chemosphere 132: 

pp. 40-46. IF: 3.698 
 

Bernhardt-Römermann M, Gray A, Vanbergen A, Bergès L, Bohner A, Brooker R, De Bruyn L, De 

Cinti B, Dirnböck T, Grandin U, Hester A, Kanka R, Klotz S, Loucougaray G, Lundin L, Matteucci 

G, Mészáros I, Oláh V, Preda E, Prévosto B, Pykälä J, Schmidt W, Taylor M, Vadineanu A, 

Waldmann T, Stadler J 2011: Functional traits and local environment predict vegetation responses 

to disturbance: a pan-European multi-site-experiment. Journal of Ecology 99: pp. 777-787. IF: 4.69 

 

Oláh V, Lakatos Gy, Bertók Cs, Kanalas P, Szőllősi E, Kis J, Mészáros I 2010: Short-term 

chromium (VI) stress induces different photosynthetic responses in two duckweed species, Lemna 

gibba L. and Lemna minor L. Photosynthetica 48:(4) pp. 513-520. IF: 1.072 

 

iiii) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 
 

Társkutató a következő projektekben (2004-2016): OTKA 101552, Life08 ENV/IT/000399, OTKA 68397, 

COST Action E52 WG1, ALTER-Net Network of Excellence No. 505298 

Szakdolgozati témavezetések (BSc, MSc): 14 db 

Tudományos diákköri témavezetések: 8 db dolgozat, ebből országos helyezett 3 db 

 

 

jjjj) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

 

 

 

Név: Dr. Mikóné dr. Hamvas Márta születési év: 1963 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okleveles biológus, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1986 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  
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Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék, egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (környezettudományok, 2002), dr. habil (biológiai tudományok, 2014) 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak: Növényszervezettan előadás és gyakorlat, Gyógynövények szövettana előadás és gyakorlat, 

Növénybiológia és Növénybiológiai vizsgálati módszerek előadások, Gyógyszerészeti növénytan gyakorlatok 

Gyógyszerész hallgatóknak, Növényi mikrotechnikák gyakorlatok Biológus és Biotechnológus MSc hallgatóknak, 

Üzemlátogatások Biotechnológia MSc hallgatóknak, Terepgyakorlatok Biológia BSc és Biológiatanár szakos 

hallgatóknak 

Oktatásban eltöltött idő: 25 év 

-Kurzusok tartása a DE TTK BÖI-n Erasmus hallgatói mobilitásban részt vevő külföldi hallgatók számára: Plant 

Anatomy and histology 

-Angol nyelvű Biológus BSc képzésben tartott kurzus: Botany of Medicinal Plants  

 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

Növénymorfológiai, szövettani és citológiai eredményeket bemutató publikációk száma összesen:34, 

összesített impakt faktoruk: 43,241, független idézettségük: 180 

 hazai kiadású, magyar nyelven publikált szakcikk: 13 

 hazai kiadású angol nyelvű publikáció: 4 

 nemzetközi folyóiratban publikált szakcikk: 16 

 egyetemi jegyzet: 1 
Fotoszintetizáló szervezetek (cianobaktériumok, eukarióta algák, hajtásos növények) által termelt speciális 
anyagcseretermékek és stresszenzimeik (proteázok, nukleázok, peroxidázok) vizsgálati eredményeit 
tartalmazó publikációk száma: 28  

összesített impakt faktoruk: 31,97, független idézettségük: 199 

 hazai kiadású, magyar nyelven publikált szakcikk: 13 

 hazai kiadású angol nyelvű publikáció: 4 

 nemzetközi folyóiratban publikált szakcikk: 11 
 

Egyetemi jegyzet: Papp Mária, Mikóné Hamvas Márta: A magvas növények életmenete és alaktana. Egyetemi 

Jegyzet. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. pp.192 +mellékletek. 

 

A legjelentősebb 10 szakcikk ezekben a témákban: 
1. M-Hamvas M., Máthé Cs., Molnár E., Vasas G., Grigorszky I., Borbély Gy. (2003): Microcystin-LR 

alters the growth, anthocyanin content and single-stranded DNase enzyme activities in Sinapis alba 

L. seedlings. Aquatic Toxicology 62:1-9.     IF: 2,073 

2. Máthé Cs., M-Hamvas M., Vasas G., Surányi Gy., Bácsi I., Beyer D., Tóth Sz., Tímár M., Borbely 

G.(2007): Microcystin-LR, a cyanobacterial toxin, induces growth inhibition and histological altera-

tions in common reed (Phragmites australis /Cav./ Trin. Ex Steud.) plants regenerated from embry-

ogenic calli. New Phytologist 176/4: 824-835.      IF:5.249 

3. Kovácsné Koncz N., Szabó L.J., Máthé Cs., Jámbrik K., M-Hamvas M. (2011) Histological study of 

quercus galls of Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Cynipidae). Acta  

Biologica Szegediensis 55(2): 247-253. IF:- 

4. Jámbrik K., Máthé C., Vasas G., Beyer D., Molnár E., Borbély G., M-Hamvas M. (2011) Micro-

cystin-LR induces chromatin alterations and modulates neutral single-strand-preferring nuclease ac-

tivity in Phragmites australis. Journal of Plant Physiology. 168: 678-686.IF: 2,791 

5. Vasas G., M-Hamvas M., Borics G., Gonda S., Máthé C, Jámbrik K., Nagy  L.Z. (2012) Occurrence 

of a toxic Prymnesium parvum bloom with high protease activity is related to fish mortality in Hun-

garian ponds. Harmful Algae 17:102-110. IF: 2,90 

6. Máthé C., Vasas G., Borbély G., Erdődi F., Beyer D., Kiss A., Surányi G., Gonda S., Jámbrik K., M-

Hamvas M. (2013) Histological, cytological and biochemical alterations induced by microcystin-LR 

and cylindrospermopsin in white mustard (Sinapis alba L.) seedlings. Acta Biologica Hungarica 
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64(1): 75-89. IF: 0,563 

7. Máthé Cs., Beyer D.,  M-Hamvas M., Vasas G. (2016) The Effects of Microcystins (cyanobacterial 

heptapeptides) on the Eukaryotic Cytoskeletal System. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2016, 

16, 1063-1077. IF:2,84 

8. Mathe C, M-Hamvas M, Garda T, Beyer D, Vasas G. (2016)  Cellular Effects of Cylind-

rospermopsin (Cyanobacterial Alkaloid Toxin) and its Potential Medical Consequences. Current 

Medicinal Chemistry 2016 - ncbi.nlm.nih.gov.  IF: 3,455 

9. Garda T., Kónya Z., Tándor I., Beyer D., Vasas G., Erdődi F., Vereb Gy., Papp G., Riba M., M-

Hamvas M., Máthé Cs. (2016) Microcystin-LR induces mitotic spindle assembly  disorders in Vicia 

faba by protein phosphatase inhibition and not reactive oxygen species induction. Journal of Plant 

Physiology 199: 1–11. IF:2,9 

10. M-Hamvas M., Ajtay K., Beyer D., Jámbrik K., Vasas G., Surányi Gy., Máthé Cs. (2017)  

Cylindrospermopsin induces biochemical changes leading to programmed cell death in plants. 

Apoptosis 22: 254-267. IF: 3.592 

 

kkkk) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

Résztvevő (társ) kutató a következő pályázatokban:  
OTKA 5062, (1992-1997), OTKA T22988, (1997-20009), OTKA K81370 (2010-2014), Norway grants 

(2015-2016.04.30), OTKA K119647 (2016-2020), OTKA K120638 (2016-2020), Emberi Erőforrások Miniszté-

riuma "Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév" UT-2015-0003. a 

Kisvárdai Gimnáziummal nyertes pályázat  

 
Témavezető tevékenység:  

Szakdolgozati témavezetések (BSc és MSc összesen) száma: 33 

Sikeres PhD témavezetések száma: 1 

 

llll) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 
KLTE TTK Hatvani István Emlékérem, 1986, Tempus Mobility Grant: University of Nottingham, UK/Anglia 

1998.09.-1998. 11., Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2005-2008. Kiemelkedő Kutatói munkáért a Kuratórium 

Elismerő Oklevele 2009. 06. 24., A Debereceni Egyetem TTK Dékáni Elismerő Oklevele, 2012. 

Tudományos testületekben tagság: 

-Magyar Algológiai Társaság (MAT): tag, 1997-, MTA Botanikai Bizottsága Növényanatómiai Szakbi-

zottsága (1995-), -Magyar Hidrológiai Társaság (1999- ), Magyar Növénybiológiai Társaság (2015-), In-

ternational Association for Ecology (INTECOL, 2011-2013), FESPB (Federation of European Societies of 

Plant Biology, 2015-), MTA Köztestület: tag, 2003- MTA Biológiai Osztály Diverzitásbiológiai Bizottsá-

gának tagja (2011-) 

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága Környezettudományi Szakbizottsága, 

 valamint a Szárazföldi Ökológiai Munkabizottság titkára: 2003-2007/2007-2011/2011-2014. MTA 

Biológiai és Környezettudományi Szakbizottság, Botanikai Munkabizottság, tag.2015- 

 

 

 

Név: Dr. Szemán-Nagy Gábor születési év: 1975 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve:  

biológia tanár, molekuláris biológus (orvosbiológiai szakirány) 1999,2002 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem TTK Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék, egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (biológiai tud.)2008 

http://benthamscience.com/journal/render-search-results.php?cx=partner-pub-2685163628273835%3A7983360493&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=Csaba%20M%C3%A1th%C3%A9
http://benthamscience.com/journal/render-search-results.php?cx=partner-pub-2685163628273835%3A7983360493&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=M%C3%A1rta%20M-Hamvas
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mathe%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27804882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M-Hamvas%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27804882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garda%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27804882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beyer%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27804882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vasas%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27804882
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az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak: Állatélettan, Sejtbiológia, Sejtpatológia, Sejt-és szövettani vizsgáló módszerek, 

Sejttenyésztés, Képalkotó eljárások, Cell- and tissue cultures, Imaging, 

Oktatásban eltöltött idő: 12 év 

Oktatás idegen (angol) nyelven: Max-Planck Institute, European Neuroscience Institute, Göttingen, Marshall 

University, Charleston University, Debreceni Egyetem 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

1.) Nagy G, Tanczos B, Fidrus E, Talas L, Banfalvi G 
Chemically Induced Cell Cycle Arrest in Perfusion Cell Culture. 

METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY 1524: pp. 161-176. (2017) 

2.) Gabor Nagy, Viktoria Baksa, Alexandra Kiss, Melinda Turani, Gaspar Banfalvi 
Gadolinium induced effects on mammalian cell motility, adherence and chromatin structure 

APOPTOSIS 22:(2) pp. 188-199. (2017) 

3.)  Nagy G, Hennig GW, Petrényi K, Kovács L, Pócsi I, Dombrádi V, Bánfalvi G 
Time-lapse video microscopy and image analysis of adherence and growth patterns of Candida albi-

cans strains 

APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 98: pp. 5185-5194. (2014) 

4.)  Szemán-Nagy Gábor György, Benkő Ilona, Király Gábor, Vörös Orsolya, Tánczos Bence, 
Sztrik Attila, Takács Tímea, Pócsi István, Prokisch József, Bánfalvi Gáspár 

Cellular and nephrotoxicity of selenium species 

JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY 30: pp. 160-170. (2015) 
5.)  Gabor Nagy, Gabor Kiraly, Melinda Turani, Gaspar Banfalvi 

Cell Trivision of Hyperploid Cells 

DNA AND CELL BIOLOGY 32:(12) pp. 676-684. (2013) 
 

 

mmmm) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

Vezető, illetve résztvevő (társ) kutató a következő pályázatokban:  

OTKA K 42762 (társ kutató), OTKA K 100464 (társ kutató), OTKA K 112181 (társ kutató), 

GINOP-2.3.2-15-2016-00062 (résztvevő kutató), TÁMOP-4.2.4. A/2, TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0004 

 

Témavezetői tevékenység:  

OTDK: 22 

Szakdolgozati témavezetések (BSc és MSc összesen) száma: 53 

Abszolutóriumot szerzett PhD témavezetések száma: 2 

Doktori eljárás folyamatban: 1 

 

nnnn) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

Marie Curie Ösztöndíj, Magyary Zoltán Nemzeti Kiválóság Ösztöndíj,  

 

 

Név: Máthéné Szigeti Zsuzsa születési év: 1976 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles biológus-ökológus DE TTK, 2000 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem TTK Biotechnológia és Mikrobiológia tanszék, egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 
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PhD (elméleti orvostudományok) 2006 

az eddigi oktatói tevékenység  

Humán anatómia, szövettan és embriológia gyakorlat, Human anatomy, histology and embriology practice.  

Mikrobiológia, Élelmiszer mikrobiológia gyakorlat. Élelmiszer mikrobiológia és biotechnológia előadás. 

Állatélettan előadás, szeminárium és gyakorlat. Szabályozásbiológia és fiziológia, Élelmiszer mikrobiológia és 

biotechnológia, élelmiszer és környezeti biztonság. Üzemlátogatás. 

Oktatásban eltöltött idő: 15 év 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

oooo) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
Szigeti, Zs. M., Szaniszló, Sz., Fazekas, E., Gyémánt, Gy., Szabon, J., Antal, K., Emri, T., Balla, J., Balla, Gy., 

Csernoch, L. and Pócsi, I. (2014) Optimization of triacetylfusarinine C and ferricrocin productions in 

Aspergillus fumigatus. Acta Microbiol. Immunol. Hung. 61, 107-119. Impakt faktor: 0,778 

Gáll, T., Lehoczki, G., Gyémánt, Gy., Emri, T., Szigeti, M. Zs., Balla, Gy., Balla, J. and Pócsi, I. (2016) Optimi-

zation of desferrioxamine-E production by Streptomyces parvulus. Acta Microbiol. Immunol. Hung. 63, 

475-489.       Impact factor:  0,568 

 
 

 

pppp) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

Résztvevő (társ kutató) a következő pályázatokban (2012-2017): 

TÁMOP-4.22. A-11/1/KONV-2012-0045 

OTKA 112181 

 

Témavezető tevékenység:  

Szakdolgozati témavezetések (BSc és MSc összesen) száma:11 

 

qqqq) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

 

 

 

Név: Dr. Mészáros Fruzsina születési év: 1981 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve 

Okleveles matematikus és angol-magyar szakfordító, Debreceni Egyetem, 2005. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Tehnológiai Kar Matematikai Intézet, egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD. (matematika, 2010). 

az eddigi oktatói tevékenység 

Demonstrátorként 2002-től, doktoranduszként 2005-től, oktatóként 2008-tól folyamatosan részt veszek az alábbi 

témakörök oktatásában: alapozó analízis; differenciál- és integrálszámítás; közönséges differenciálegyenletek 

elmélete; függvényegyenletek és egyenlőtlenségek, illetve ezek alkalmazásai, gazdasági matematika; numerikus 

matematika, kalkulus. 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata 
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10. a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos szakmai 

háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi hozzájárulás-

nak tekint. 

 K. Lajkó, F. Mészáros, Special cases of the generalized Hosszú equation on interval, 

Aequationes Math., 89, (2015), 71-81. 

 K. Lajkó, F. Mészáros, Multiplicative type functional equations arising from 

characterization problems, Aequationes Math., 83, (2012), 199-208. 

 F. Mészáros, K. Lajkó, Functional equations and characterization problems, VDM 

Verlag, 2011. 

 F. Mészáros, A functional equation and its application to the characterization of 

gamma distributions, Aequationes Math., 79, (2010), 53-59. 

 K. Lajkó, Gy. Maksa and F. Mészáros, On a generalized Hosszú functional equation, 

Publ. Math. Debrecen, 74, (2009), 101-106. 

11. további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 16 megjelent vagy elfogadott nemzetközileg referált folyóiratcikk; 

 16 független idézet (MTMT szerint); 

 több mint 30 szakmai, döntő többségében angol nyelvű nemzetközi konferencia előadás; 

 részvétel 4 kutatási pályázatban; 

 Bsc témavezetés; 

 bírálói tevékenység nemzetközileg referált szakfolyóiratban, referálói munka (Mathematical Rewievs, 

2012-től); 

 2008 óta a Teaching Mathematics and Computer Science folyóirat tördelőszerkesztői feladatait is ellátom 

12. az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 2005: TTK Emlékérem, Debreceni Egyetem TTK; 

 2010: Grünvald Géza Emlékérem, Bolyai János Matematikai Társaság; 

 2010: Universitas Alapítvány kiemelkedő tudományos munkáért járó díja. 

 

Név: Kaszáné Dr. Kiss Magdolna születési év: 1958 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. biológus, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1982 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE TTK, Hidrobiológiai Tanszék, egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (biol. tud.) 2000 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak: Környezet- és természetvédelem, Környezeti kárbecslés és bioremediáció, 

Környezetvizsgálati módszerek, Hulladékgazdálkodás, Létesített vizes élőhelyek, Élővilágvédelmi 

információrendszerek, Környezetszennyezés ökológiai hatásai, Alkalmazott hidrobiológia, 
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Környezetirányítási rendszer, Zooplankton 

 

Egyéb oktatással összefüggő tevékenység: 

tantárgytematikák kidolgozása, fejlesztése; terepgyakorlatok szervezése, lebonyolítása; biológus-

ökológus és környezettan BSc záróvizsga szervezés; környezettan BSc és környezettudomány MSc 

indítási akkreditációs anyagának összeállításában közreműködés; korábban a környezettan BSc és kör-

nyezettudomány MSc oktatási koordinátori feladatainak ellátása 

 

Egyéb megbízások, bizottsági tagságok: TTK Oktatási és Minőségbiztosítási Bizottság, TTK Tanulmá-

nyi Bizottság, TTK Kreditátviteli Albizottság, TTK Kari Felvételi Bizottság, TTK Esélyegyenlőségi 

Bizottság, Biológiai és Ökológiai Intézet oktatási felelős 

 

Oktatásban eltöltött idő: 34 év 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

rrrr) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

Lakatos, G., Kiss, K.M., Kiss, M., Juhász, P.: Application of constructed wetlands for wastewater tre-

atment in Hugary. Water Science Technology, 33. 331-336. 1997 

Kiss M., Lakatos Gy., K. Kiss M.  Seasonal changes in the element contents of the common reed. Verh. 

Internat. Verein. Limnol., 27: 3842-3845. 2001 

M. K. Kiss, Gy. Lakatos, G. Borics, Zs. Gidó, Cs. Deák: Littoral macrophyte–periphyton complexes in 

two Hungarian shallow waters. Hydrobiologia, 506-509: 541-548. 2003 

M. K. Kiss, A. Tóth, M. Szabó, G. Lakatos: Hydrobiological state of various oxbow lakes in Hungary. 

Verh. Internat. Verein. Limnol., 29: 2267-2270. 2006 

Jenei O., Papp G., Berhés T., Szabó L.J., K. Kiss M.: Cladocera vizsgálatok a Tiszavalki-medencében 

(Tisza-tó). Hidrológiai Közlöny, 95: 26-28. 2015 

 

ssss) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

Szak- és diplomadolgozati témavezetések (kb. 150),  PhD társ témavezetés (2)  

 

Pályázatok, kutatási megbízások: 

Észak-alföldi vízterek (lápok, mocsarak, holtágak) természetvédelmi értékét feltáró és kezelését meg-

alapozó hidrobiológiai vizsgálatok (T1710 OTKA) - résztvevő 

Ökológiai állapotfelmérés és adatszolgáltatás a Rakamaz és Tiszanagyfalu közigazgatási területhez 

tartozó Nagy-morotva holtág rekonstrukciójához - résztvevő 

A MOL Rt Nyirbogdányi Gyáregység technológiai szennyvizeinek   vizsgálata és a tisztítórendszerre 

bocsájtás hatásának tanulmányozása - résztvevő 

A Kunkápolnási mocsarak (Hortobágyi Nemzeti Park) természetvédelmi kezelését megalapozó hidro-

biológiai vizsgálatok (T 5061 OTKA) - résztvevő 

A TIFO utótisztító tórendszer üzemvitelének ellenőrző vizsgálata, az iszap kémiai analizísével és a 

halpopuláció egészségi állapotának megállapításával - résztvevő  

A MOL Rt. Nyírbogdányi Gyár szennyvíztisztító rendszer üzemvitelének ellenőrző vizsgálata, a tech-

nológia során keletkező szennyvízek és a figyelő kutak vizének  ökotoxikológiai tesztelése - résztvevő  

A Balaton köves parti öv bolyhos élőbevonatának, halállományának és anyagforgalmi kapcsolatainak 

kutatása  (T 16012 OTKA) - résztvevő 

Holtágaknak a Tisza folyó revitalizációjában és rehabilitációjában való felhasználását megalapozó öko-

lógiai vizsgálatok (KöM) – témavezető 

Bevonat struktúra vizsgálata a Kiskörei-tározó középső medencéiben – résztvevő 

Kémiai és biotechnológiai alapkutatások vízzáró rétegek és talajvizek halogénezett szénhidrogén szen--

nyezőinek eltávolítására - CHEMIKUT (TÁMOP-4.2.2.-08/1-2008-0012) - résztvevő 

Termál- és gyógyvizek optimalizált újrahasznosítása és környezetterhelő hatásának csökkentése inno-

vatív mikrobiológiai, ipari, valamint kavitációs technológiák ötvözésével  (GINOP-2.2.1-15-2016-

00029) - résztvevő 

 

Tananyag: 
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Lakatos Gy., K. Kiss M.: A biofilm és biokorrózió. In: Balogh Á. (szerk). Környezetbiokémia. Studium 

Kiadás Szervező Társaság, Nyíregyháza: 251-275. 1997 

Halász J., K. Kiss M., Borda J.: Környezettechnika. Digitális tananyag (TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-

0030) 

K. Kiss M.: Hulladékgazdálkodás. Digitális tananyag.(TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0025) 

 

 

tttt) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 

Bolyai János Kutatói Ösztöndíj 

Miniszteri Dícsérő Oklevél (Oktatási és Kulturális Minisztérium) - 2010 

 

MTA Köztestület  (tag) 

MTA DAB Megújuló Energia Munkabizottság (tag), Hidrobiológiai Munkabizottság (titkár) 

Magyar Hidrológiai Társaság (tag) 

 

 

 

Név: Gyulai István születési év: 1980 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okleveles környezetkutató (ökológus) DE. 2008. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

Debreceni Egyetem, TTK. Hidrobiológiai Tanszék, egyetemi tanársegéd 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

 

azeddigi oktatói tevékenység 

Oktatásban eltöltött idő:7 év 

 

Oktatott kurzusok magyar nyelven 

 

Biológiai hulladékgazdálkodás elmélet 

Toxikológia és ökotoxikológia előadás és gyakorlat (Biológia és Környezettan BSc) 

Környezetvizsgáló módszerek előadás és gyakorlat (Környezettan BSc) 

Környezet és természetvédelem gyakorlat (Biológia BSc) 

Mikrobiális ökológia II. előadás (Környezettan BSc) 

Monitorozás és biomonitorozás (Környezettan BSc) 

Ökológiai vizsgáló módszerek előadás és gyakorlat (Biológia BSc) 

 

Biodegradáció előadás (Biomérnök MSc) 

Paleohidrobiológia előadás és gyakorlat (Hidrobiológus MSc) 

Vízi biomonitorozás előadás és gyakorlat (Hidrobiológus MSc) 

Vízi környezetvédelem előadás és gyakorlat (Környezettudomány MSc) 

 

Oktatott kurzusok angol nyelven 
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Aquatic Ecology and Hydrobiology lecture and practice (Animal Husbandry MSc) 

Basic Environmental Science lecture (Chemical engineering BSc and Electrical engineering BSc) 

Ecological Examination Methods lecture and practice (Biology BSc) 

West-Trans-Danubian field trip (Biology BSc) 

 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

Korponai, J., Gyulai, I., Braun, M., Kövér, Cs., Papp, I., Forró, L. 2016. Reconstruction of flood events in an 

oxbow lake (Marótzugi-Holt-Tisza, NE Hungary) by using subfossil cladocerans remains and sediments 

Advances in Oceanography and Limnology 7:(2) pp. 131-141. (2016) 

Gyulai I., Lakatos Cs., Balogh Zs., Berta Cs., Kovács R., Veres Z., Kundrát J.T., Korponai J., Simon E. 2013. 

Szubbfosszilis Cladocera fauna általi mikrohabitat rekonstrukció tiszai holtmedrekben. IX. Kárpát- me-

dencei Környezettudományi Konferencia, Konferenciakiadvány, p. 485-490 

Korponai, J., Forró, L., Braun, M., Kövér, Cs., Papp, I., Gyulai, I. 2012. Reconstruction of Flood Events in Ox-

bow Sediment by Subfossil Cladocerans. Neményi, M. and Heil, B. (Eds.): The Impact of Urbanization, 

Industrial, Agricultural and Forest Technologies on the Natural Environment. University of West Hun-

gary, Sopron. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. p. 303-313. 

Balogh Zs, Harangi S, Gyulai I, Braun M, Hubay K, Tóthmérész B, Simon E. 2017. Exploring river pollution 

based on sediment analysis in the Upper Tisza region (Hungary) Environmental Science and Pollution Re-

search 24:(5) pp. 4851-4859.  

Balogh, Zs., Harangi, S., Kundrat, J.T., Gyulai, I., Tóthmérész B, Simon E. 2016. Effects of anthropogenic activi-

ties on the elemental concentration in surface sediment of oxbows. Water Air and Soil Pollution 227:(&) 

pp. 1-8. I.F.: 1.554 

 

további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények: 

48 szakdolgozati és diplomamunka témavezetés, 7 Országos Tudományos Diákköri témavezetés. 

Köztársasági Ösztöndíjas hallgató témavezetése 

 

az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

2013: Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régióban 

2014 – Magyar Hidrológiai Társaság tagság 
 

 

 

 

Név: Dr. Kundrát-Simon Edina születési év: 1981 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okleveles biológus (ökológus szakirány), Debreceni Egyetem, 2006 

Környezetvédelmi jogi szakokleveles biológus, Debreceni Egyetem, 2009 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje 

azt azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

Debreceni Egyetem TTK Ökológiai Tanszék, egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (környezettudományok, 2010), dr. habil. (környezettudományok, 2017) 

azeddigi oktatói tevékenység 

Oktatásban eltöltött idő:9 év 

 

Oktatott kurzusok magyar nyelven 
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Bevezetés az ökológiába előadás (Földtudomány BSc) 

Ökológia II (állatökológia) előadás és szeminárium (Biológia BSc és tanár MSc) 

Toxikológia és ökotoxikológia előadás és gyakorlat (Biológia és Környezettan BSc) 

Környezetvizsgáló módszerek előadás és gyakorlat (Környezettan BSc) 

Ökológiai vizsgáló módszerek előadás és gyakorlat (Biológia BSc) 

Levegőtisztaság-védelem előadás és szeminárium (Környezettudomány MSc) 

A környezetszennyezések kontrollja és mentesítése előadás (BiotechnológusMSc) 

Laboratóriumi módszerek az ökológiában (PhD képzés) 

Növények szerepe a nehézfémek monitorozásában (PhD képzés) 

Szárazföldi gerinctelenek toxikológiája (PhD képzés) 

 

Oktatott kurzusok angol nyelven 

AnimalEcology 

ConservationBiology 

West-Trans-Danubianfieldtrip 

 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

uuuu) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 Tőzsér D, Magura T, Simon E (2017) Heavy metal uptakebyplantparts of willow species: A 

meta-analysis. Journal of HazardousMaterials 336: 101-109. (IF: 6.065). 

 Simon E, Kis O, Jakab T, Kolozsvári I, Málnás K, Harangi S, Baranyai E, Miskolczi M, 

Tóthmérész B, Dévai Gy (2017) Assessment of 

contaminationbasedontraceelementconcentration of dragonflylarvaeintheUpper Tisza Region. 

Ecotoxicology and EnvironmentalSafety 136: 55-61 (IF: 3,743). 

 Simon E, Harangi S, Baranyai E, Fábián I, Tóthmérész B (2016) Influence of pastindustry and 

urbanizationonelementalconcentrationsindepositeddust and treeleaves. Urban Forestry& Urban 

Greening 20: 12-19 (IF: 2,104). 

 Simon E, Harangi S, Baranyai E, Braun M, Fábián I, MizserSz, Nagy L, Tóthmérész B (2016) 

Distribution of toxicelementsbetweenbiotic and abioticcomponentsofterrestrialecosystemalong 

an urbanizationgradient: Soil, leaflitterandgroundbeetles. EcologicalIndicators 60: 258–264. (IF: 

3,898). 

 Simon E, Baranyai E, Braun M, Cserháti Cs, Fábián I, Tóthmérész B (2014) 

Elementalconcentrationsindepositeddustonleavesalong an urbanizationgradient. Science of the 

Total Environment 490: 514-520. (IF: 4,099). 

 
 

vvvv) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

Ösztöndíjak: 

Magyary János Posztdoktori Ösztöndíj 

Bolyai János kutatási Ösztöndíj 

 

Tagságok: 

Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag 

Nemzeti Akkreditáló Hatóság, szakértő 

DAB Biodiverzitás Munkabizottság, titkár 

 

 

Név: Dr Tóthmérész Béla születési év: 1960 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  
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okleveles biológus, KLTE Debrecen, 1983 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem, Ökológia Tanszék, Egyetemi tanár (professzor) 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

MTA doktora (biológia), „dr. habil (biológia)” 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak:  

Biostatisztika (Biológia BSc) 

Biodiverzitás (Biológia BSc) 

Biomatematika (Hidrobiológia MSc) 

Populációdinamikai és rendszermodellek (Biomérnök MSc) 

Biodiverzitás (Környezettudomány) 

Biomatematika (Biológia MSc) 

Ökológia  (Biológia MSc) 

Ökológiai modellezés (Biológia MSc) 

Kvantitatív ökológia (Biológia MSc) 

Biostatisztika (Biológia MSc) 

Biológiai modellezés 

Növényrendszertan gyakorlat 

Talajtan gyakorlat 

Niche elmélet 

 

Oktatásban eltöltött idő: 34 év 

 

Oktatás idegen (angol) nyelven:  

Basic Ecology, University of Debrecen 

Quantitative Ecology, University of Debrecen 

Elements of Data Analysis and statistics, University of Debrecen 

Basic Data Analysis in R, University of Dar-es-Salaam 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

wwww) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 
szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 

 

Török, P., T-Krasznai, E., B-Béres V., Bácsi, I. Borics, G. and Tóthmérész, B. 2016: Functional 

diversity supports the biomass-diversity humped-back relationship in phytoplankton assemblages. 

Functional Ecology  DOI: 10.1111/1365-2435.12631  

Bogyó, D., Magura, T., Simon, E., Tóthmérész, B. 2015: Millipede (Diplopoda) assemblages alter 

drastically by urbanisation.  Landscape and Urban Planning  133: 118-126.  

Deák, B., Valkó, O., Török, P., Kelemen, A., Miglécz, T., Szabó, Sz., Szabó, G. and Tóthmérész, B. 

2015: Micro-topographic heterogeneity increases plant diversity in old stages of restored 

grasslands. Basic and Applied Ecology  16: 291-299. 

Horváth, R. Magura, T., and Tóthmérész B. 2015: In stable, unmanaged grasslands local factors are 

more important than landscape-level factors in shaping spider assemblages. Agriculture, 

Ecosystems and Environment  208: 106-113.  

Tóthmérész, B. Nagy, D.D., Mizsér, Sz., Bogyó, D. and Magura, T. 2014: Edge effects on ground-

dwelling beetles (Carabidae and Staphylinidae) in oak forest-forest edge-grassland habitats in 

Hungary.  European Journal of Entomology  (Eur. J. Entomol.) 111(5): 686-691. 
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xxxx) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

Juhász-Nagy Pál doktoriskola vezetője, Ökológia tanszék vezetője 

Vezető kutatója több OTKA pályázatnak az elmúlt 30 éveben, résztvevő kutató két EU FP7 

pályázatban, résztéma vezető OM FKFP, és TÁMOP pályázatokban. 

Témavezető tevékenység: Szakdolgozat (BSc) és Diplomamunka (Osztatlan képzés és MSc) téma-

vezetés, TDK témavezetés, DETEP témavezetés 

PhD témavezetés: 2 fő; sikeres PhD fokozatszerzés:   

 

yyyy) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

Széchenyi Professzori ösztöndij (1997-2000) 

Oxford University, Great Britain (6 hónap) 

Rothamsted Experimental Station, England (1 év) 

Virginia State University, USA (3 hónap) 

Uppsala University, Svédország (1 hónap) 

Aarhus University, Dánia (2 hónap) 

 

Név: Dr. Rácz Dávid születési év: 1987. 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles vegyész, Debreceni Egyetem, 2010 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Alkalmazott Kémiai Tanszék 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (kémiai tudományok, 2015) 

A PhD értekezés címe: Fényemittáló vegyületek előállítása és vizsgálata 

az eddigi oktatói tevékenység 

Oktatott tárgyai (magyar nyelvű): Általános kémia, Szerkezeti anyagok, Műanyagok és 

feldolgozásuk III., Környezettechnológia, Kémiai technológia I., Hulladékgazdálkodás, 

Makromolekuláris kémia, Elválasztástechnika, Kísérleti üzemi laboratóriumi gyakorlat. 

Oktatásban eltöltött idő: 4 év 

Oktatás idegen (angol) nyelven: Waste management  

 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

1. Nagy, M.; Rácz, D.; Nagy, Z.L.; Nagy, T.; Fehér, P.P.; Purgel, M.; Zsuga, M.; Kéki, S.: An 

acrylated isocyanonaphthalene based solvatochromic click reagent: Optical and biolabeling 

properties and quantum chemical modeling, Dyes and Pigments, 133, 445-457 (2016) 

2. Miklós Nagy, Dávid Rácz, László Lázár, Mihály Purgel, Tamás Ditrói, Miklós Zsuga, Sándor 

Kéki: Solvatochromic study of highly fluorescent alkylated-isocyanonaphthalenes, their pi-

stacking, hydrogen bonding complexation and quenching with pyridine. ChemPhysChem, 15, 

3614-3625 (2014). 

3. Dávid Rácz, Miklós Nagy, Attila Mándi, Miklós Zsuga, Sándor Kéki: Solvatochromic 

properties of a new isocyanonaphthalene based fluorophore. Journal of Photochemistry and 

Photobiology A: Chemistry, 270, 19-27 (2013). 

4. Miklós Nagy, Dávid Rácz, Lajos Daróczi, Balázs Lukács, István Jóna, Miklós Zsuga, Sándor 
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Kéki: Synthesis and Characterization of an Amphiphilic Blue Light-Emitting Glycosylated 

Polynaphthalene-Phenylene Copolymer. Macromolecular Chemistry and Physics, 212, 1891-

1899 (2011). 

5. Miklós Nagy, Miklós Zsuga, Dávid Rácz, Sándor Kéki: Synthesis of Phenanthroline-

Terminated Polymers and Their Fe(II)-Complexes. Journal of Polymer Science: Part A: 

Polymer Chemistry, 48, 2709–2715 (2010). 

 

Kutatási eredmények: 

OTKA K101850, résztvevő kutató (2012-2015), TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-202-0036, résztve-

vő kutató (2013-2015), OTKA K116465, résztvevő kutató (2016-2019),  GINOP-2.3.2-15-2016-

00041, résztvevő kutató (2016-2019) 

Témavezető tevékenység:  

Szakdolgozati témavezetések (BSc és MSc összesen) száma: 3 

 

b.) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 
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II.5. Idegen nyelven is folytatandó képzés bemutatásához a képzésben résztvevő oktatók aktuális 

személyi-szakmai adatait (ld. II.4.) elegendő egyszer, magyar nyelven megadni, ha az egyidejűleg 

benyújtásra kerülő magyar nyelvű képzés beadványában már benne vannak.  

Az oktatók idegennyelv-tudása, idegen nyelvi előadó-képessége és oktatási gyakorlata bemutatását 

azonban külön kérjük az alábbiak szerinti bizonyító információkkal (nyelvvizsga szint, külföldi, adott 

nyelvterületi oktatási gyakorlat, hosszabb idejű, aktív, igazolt hallgatói tapasztalat; az adott idegen 

nyelven tartott konferencia előadások stb.):  

 

az idegen nyelvű képzésben 

résztvevő oktató  

neve 

tud. fok. 

/cím 
PhD/DLA/

CSc/ 

DSc/akad. 

munkakör 
ts./ adj./mo. 

e/f doc./ 

e/f tan./ 

tud. mts./ 
egyéb 

részvétel  

részben vagy egészben 
előadóképes idegennyelv-tudás  

bizonyítéka(i)292 
elméleti 

I/N 

gyak.-i  

I / N 

ismeret  

átadásában 

      

      

      

 

II.6. Nyilatkozatok  

 Az intézmény rektora által aláírt névsor az AT, AR és AE oktatókról (név, születési idő, FIR 

azonosító szám), mely tanúsítja, hogy minden felsorolt oktató a vonatkozó jogszabályi előírás293 

szerinti („kizárólagossági”) nyilatkozatot adott a FOI-nek. Ha az oktató nem szerepel a rektor által 

aláírt listán, akkreditációs szempontból nem vehető figyelembe! 

 Létesítés alatt álló intézmény vagy más okból történő „átlépés” esetében az átlépő szándék-

nyilatkozó294 oktató csak akkor vehető figyelembe akkreditációs szempontból, ha csatolják a 

korábbi/addigi intézménye rektorának nyilatkozatát, mely szerint a rektornak tudomása van arról, 

hogy az adott oktató ennek az intézménynek tett akkreditációs nyilatkozatát visszavonja/visszavonta.  

 Az intézményvezető szándéknyilatkozata arról, hogy biztosítja a fenti táblázatokban 

megnevezett oktatók foglalkoztatását a jelzett módon az intézményben az indítandó képzés egy teljes 

ciklusára, illetve gondoskodik a személyi feltételek bemutatott szakmai megfelelőségének 

fenntartásáról. 

 Az intézménnyel (köz)alkalmazotti jogviszonyban / munkaviszonyban) nem állók (pl. egyes 

AE, valamint a V oktatók) nyilatkozata arról, hogy vállalják a nevük alatt feltüntetett tantárgyak 

oktatását és az oktatási követelmények teljesítését. 

* * * 

   

                                                         
292 előadóképes idegennyelv-tudás bizonyítéka lehet: 

- anyanyelvként bírt nyelvtudás vagy 

- felsőfokú nyelvvizsga, – a csak gyakorlatot vezető oktatóknál elegendő középfokú –  vagy 

- legalább féléves, vagy rendszeres (felkéréses, meghívásos) külföldi, adott nyelvterületi oktatási, vagy 

- legalább 1 éves aktív, dokumentált hallgatói tapasztalat; vagy 
- legalább 6, az adott idegen nyelven tartott, MTMT-ben rögzített konferencia előadás 

293 NFtv. 26. § (3) Az oktató – függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói feladatot – az 

intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsőoktatási intézmény támogatásának meg-

állapításánál egy felsőoktatási intézményben vehető figyelembe. Az oktató, írásban adott nyilatkozata határozza 

meg, hogy melyik az a felsőoktatási intézmény, amelyiknél figyelembe lehet őt venni.  
 

294 Átlépő szándéknyilatkozó az, aki egy adott FOI-ban A oktató, ugyanakkor más FOI által benyújtott szakindítási 

kérelemben úgy szerepel, mint aki ebben a másik intézményben szándékozik majd A oktató lenni. Ez esetben ehhez 

a beadványhoz kérjük csatolni a korábbi/addigi intézménye rektorának nyilatkozatát arról, hogy az illető oktató 

szándékáról tudomása van, az oktató neki adott nyilatkozata visszavonása megtörténik/megtörtént. 
 



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 
 

196  

III. A SZAKTERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK 
 
A képzés tárgyi feltételei, a rendelkezésre álló infrastruktúra bemutatása:  

 Tantermek, előadótermek, laboratóriumok és eszközellátottságuk, műhelyek, gyakorlóhelyek: 

 Oktatási területek (tantermek, előadótermek, szemináriumi termek) tekintetében a Debreceni 

Egyetem rendkívül jó ellátottsággal rendelkezik, különösen az új – építészeti nívódíjat kapott – 

„Élettudományi épület” átadása óta. Itt a Természettudományi és Technológiai Kar három nagy 

előadóval rendelkezik F015-016 (300 fő), F003-004 (154 fő), F 008-009 (117 fő). A Biomérnök 

BSc-ben résztvevő – a Biológiai és Ökológiai Intézethez tartozó – 8 tanszék közül négy található 

ebben az épületben. Mindegyikük rendelkezik egy-egy 15 főt befogadó hallgatói 

laboratóriummal, 15 főt befogadó szemináriumi teremmel, valamint minden vezetőoktató 

rendelkezésére áll egy kutató laboratórium, a kutatási területnek megfelelő felszereltséggel. Az 

Ökológiai Épületben (ahol egy Biológiai és Ökológiai Intézethez tartozó tanszék található a 

fentiek közül) egy 80 fő befogadására alkalmas előadóterem, egy 40 fős, és két 20-20 fős 

szeminárium terem áll rendelkezésünkre. A Kar Kémiai Épületében rendelkezésünkre álló nagy 

tantermek (K1-100 fő, K2-225 fő, K3-100 fő) mellett három darab 20 fő befogadására alkalmas 

szemináriumi teremmel rendelkezünk. A Kémiai Épületben hazai viszonylatban kiválóan 

felszerelt laboratóriumok és műhelyek állnak az oktatás és a kutatás rendelkezésére. A műszeres 

analitikai háttért többek között négy darab önálló NMR, röntgendiffrakciós, tömegspekrometriás, 

kapillárelektroforetikus, MALDI-TOF, láng-és atomabszorpciós spektrometriai laboratóriumok 

biztosítják. 

A régió felsőoktatási intézményei közül egyedül a Kémiai Épületben elhelyezkedő Biomérnöki 

Tanszéken található olyan laboratórium, mely a fermentációs-biomérnöki műveletek és 

folyamatok végzésén túl upstream, downstream, és bioanalitikai feladatokra is használható. 

Összesen 140 liter fermentációs kapacitás áll a hallgatók és a kutatók rendelkezésére, 4 db 15 

literes, 6 db 10 literes és 4 db 2 literes laboratóriumi fermentor formájában. A fermentorok egy 

része számítógéppel vezérelhető, és természetesen mindegyik alkalmas kontrollált körülmények 

között (kémhatás, oldott oxigénszint, hőmérséklet, kevertetés, habszint, stb.) történő 

sejttenyésztésre. A fermentációs laboratóriumban működik hazánk egyetlen (5 L térfogatú) 

dializáló membránfermentora is, mely kiválóan alkalmas emlőssejtek tenyészésre is. A 

fáziskontraszt mikroszkópokkal felszerelt oktatási laboratórium mikrobiológiai és mikológiai 

alapgyakorlatok végzésére alkalmas. 2011-ben adták át a szintén a Biomérnöki Tanszékhez 

tartozó, országosan is egyedülálló kísérleti félüzemet, ahol egy 100 L kapacitású fermentor 

működik. A felépített rendszer és annak számítógépes szabályozása, folyamatirányítási 

technológiája kiválóan reprezentálja a fermentációs üzemekben pl. a TEVA-ban üzemben levő 

fermentorok működését, használatát. 
 

 

 Számítástechnikai, oktatástechnikai ellátottság: 

Az oktatás szolgálatába állítható nagyobb tantermek (jelenleg a K2 kivételével) mindegyike 

korszerű oktatástechnikai eszközökkel (beépített projektor, hangosítás) van felszerelve, s a 

továbblépés következő foka, a nagyobb szemináriumi termek ez irányú felszerelése. Az 

egyetemen a számítástechnikai ellátottság kiemelkedő. Ennek legfőbb biztosítéka az Informatikai 

Szolgáltató Központ (DISZK) működése, mely központ biztosítja az egyetem minden egysége 

számára a számítógépes gerinchálózatot, internet és intranet szolgáltatást, hallgatói 

termináltermek fenntartását, üzemeltetését és karbantartását, videokonferencia és streaming 

rendszerek menedzsmentjét, valamint konzultációs lehetőséget és szaktanácsadást. A központ 

részletes működését illetően teljes körű információk szerezhetők be a http://diszk.unideb.hu 

címen. 
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 Könyvtári ellátottság; a papíralapú, illetve elektronikusan elérhető fontosabb szakmai folyóiratok és 

a szak szempontjából fontos szakkönyvek könyvtári, ill. internetes elérhetősége, a könyvtár ezen 

adatait tartalmazó honlap címe 

A Debreceni Egyetemen található az ország egyik legnagyobb könyvtári központja. Az 1918-ban 

alapított létesítmény ma hatalmas könyvtári anyaggal, korszerű körülmények között fogadja az 

egyetem 25 000 hallgatóját és 1 700 oktatóját. A könyvtárban 6 millió könyvtári egység található, 

1 600 folyóirat olvasható papír alapú formában és mintegy 15 000 érhető el elektronikusan. A 

DEENK állományának két törzse a nemzeti kötelespéldány gyűjtemény, valamint az Egyetem 

oktató-, kutató-, és gyógyító munkáját szolgáló tudományos gyűjtemény. Ez a törzsanyag hét 

szakgyűjteménybe (agrártudományi, bölcsészet- és természettudományi, élettudományi, műszaki, 

pedagógiai, társadalomtudományi, zeneművészeti) van szervezve. A szakgyűjteményeket értékes 

különgyűjtemények egészítik ki. A Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár 

állományát az idegen nyelvű könyvek, folyóiratok és elektronikus adatbázisok teszik teljessé. 

Ennek jelenlegi állománya mintegy 4 millió dokumentum. A Bölcsészettudományi és 

Természettudományi Könyvtár a DEENK országos és regionális feladatainak ellátásában is 

jelentős szerepet tölt be. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) elektronikus 

lelőhely nyilvántartó központja, fogadja és tárolja más könyvtárak adatait, a rendszer egyik 

legkiemelkedőbb szolgáltató könyvtára. Részletes információk szerezhetők be a 

http://www.lib.unideb.hu/en címen. 
 

 

 A hallgatói tanulmányok eredményes elvégzését segítő további szolgáltatások, juttatások, a 

biztosított taneszközök (tankönyv, jegyzet ellátás stb.), mindezek az idegen nyelven folyó 

képzésben az adott idegen nyelvű anyaggal! 

A hallgatók tanulmányait a legkorszerűbb irodalom hozzáférhetőségének biztosításával 
szolgáljuk. Ennek egyik eszköze, hogy minden oktató a saját tárgyának ismeretanyagához 

hozzáférhető irodalmat ajánl, ami az ismeretek elmélyítését segíti. Az oktatók a legtöbb tantárgy 

esetén a hallgatók rendelkezésére bocsájtják az órai vázlatot. A tantárgyi leírásoknál az angol 

nyelvű irodalmak megadásánál fontos szempont volt, hogy az adott irodalom könnyen 

hozzáférhető legyen (egyetemi könyvtár, intézeti/tanszéki könyvtárak, internet). A fiatalnak 

számító tudományterületeken az eddig rendelkezésre álló jegyzetek folyamatos szakmai 

frissítését tartjuk kívánatosnak, de szorgalmazni fogjuk új oktatási segédanyagok, jegyzetek 

megírását is. A jelenleg hazánkban rendelkezésre álló korszerű tankönyvek és jegyzetek, 

beszerzését segíti az egyetem főépületében működő „Sziget” könyvesbolt, ami a 

raktárkészletében nem található könyveket – megrendelés esetén – rendkívül rövid határidővel be 

tudja szerezni. 
 

 

 Az oktatás egyéb, szükségesnek ítélt feltételei (ha vannak) 

A tanulmányi ügyekkel kapcsolatos ügyintézést a Természettudományi és Technológiai Kar 

Oktatási Osztálya végzi. Az elektronikus leckekönyv bevezetésével az Index (papír alapú 

leckekönyv) megszűnt, a hallgatók Tanulmányi füzetet kapnak, melybe a hallgató vezetheti a 

saját adatait. A tanulmányi nyilvántartásban az elektronikus tanulmányi rendszerbeli adatok 

jelentik az elsődleges dokumentumot. Az oktatással kapcsolatos teljes ügymenet pedig (tárgyak 

hirdetése, felvétele, jelentkezések elfogadása, vizsgára való jelentkezés, érdemjegyek bevitele) 

elektronikusan, az Egységes Tanulmányi Rendszerben (ETR) történik. (Neptun.Net informatikai 

rendszer, angol nyelven is elérhető) További információk a http://ttk.unideb.hu és a 

neptun.unideb.hu címen érhetők el. 
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IV. A KÉPZÉSI LÉTSZÁM ÉS KAPACITÁS 
 
A tervezett hallgatói létszám és annak indoklása 

A Kar a BSc szakot a magyar biomérnök képzés iránti egyre növekvő érdeklődés/hallgatói 

létszám figyelembe vételével 50 fő/évfolyam létszámmal tervezi indítani. Mára a magyar 

Biomérnök BSc a Kar legmagasabb felvételi pontszámú képzésévé nőtte ki magát, a jelentkező 

hallgatók száma évek óta többszörösen meghaladja az 50 fős keretszámot 
 

 

Az intézmény képzési kapacitása az érintett képzési területen, ill. szakon (OH adatok) 

Műszaki képzési terület (magyar): 919 fő/év 

Műszaki képzési terület (angol): 139 fő/év 

biomérnök: 20 fő/év 
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V. A SZÉKHELYEN KÍVÜL,  

NEM MAGYARORSZÁGON INDÍTANDÓ KÉPZÉS 

Az Útmutató I-IV. fejezete szerint összeállított anyag az alábbi kiegészítésekkel295: 

A székhelyen kívüli képzésért felelős helyi oktató személyi-szakmai adatai 

 

 

 

A székhelyen kívüli képzésbe bevont helyi illetőségű oktatók személyi-szakmai adatai 

 

 

 

A székhelyen kívüli infrastruktúra részletes bemutatása 

 

 

                                                         
295 Ha a beadvány székhelyen és azon kívüli indításra is vonatkozik, akkor a székhelyen kívül indítandó 
képzés bemutatásakor a személyi és tárgyi, infrastrukturális feltételek külön ismertetését kérjük a fenti pontok 
figyelembe vételével. 
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VI. A TÁVOKTATÁSBAN INDÍTANDÓ KÉPZÉS 

Az Útmutató I-IV. fejezete szerint összeállított anyagot képzési formától függetlenül minden szakindítási 

beadványnak tartalmaznia kell. Távoktatási képzés véleményeztetése esetén ezt ki kell egészíteni egy 

további fejezettel, az alábbiak szerint összeállított dokumentumokkal:  

VI.1. A képzés tartalma 

A távoktatási szervezeti egység leírása  
 

A képzést szolgáló szervezeti struktúra, a képzési rendszer logisztikája, az oktatástechnológiai 

folyamatok 

 

 

 

Az egész tanulmányi időszakra vonatkozó tájékoztatás (tanulmányi útmutató), amelyet a belépő 

hallgatók az egyéni tanulás eszközeiről, a tananyagokról, a konzultációs- és vizsgarendszerről kapnak 

 

 

 

Az alkalmazott távoktatási (képzési menedzsment) keretrendszer bemutatása 

 

 

 

Távoktatási tananyagcsomagok 

A mintatanterv szerinti első tanulmányi év tantárgyaihoz (lásd I.2. pont) tartozó tananyagcsomagok – az 

alábbiak szerint: 

 Egy tantárgyhoz elég csak egy tananyagot bemutatni, és a többi tankönyvet, szakirodalmat 

felsorolni a tantárgyak leírásánál 

 A csatolt tantárgyi leírások sorrendjében listázott dokumentáció: az egyes tantárgyakhoz tartozó, 

egyértelmű azonosítóval ellátott elektronikus vagy nyomtatott tananyag, tanulási útmutató, minta 

vizsgasorok, egyéb segédlet 

 A folyamatos tananyagfejlesztés bemutatása, külső fejlesztő esetén a szerződés másolatának 

csatolása 

Azon paraméterek, amelyek hallgatói szintű jogosultsággal azonos hozzáférést biztosítanak a MAB 

bírálói számára: 

 

 

Az ellenőrzés és értékelés technikája 

Tantárgyanként: 

 az önellenőrzéshez szükséges feladatok jellege, száma és a tananyagon belüli helye  

 a beküldendő feladatok száma és ütemezése 

 a félévek teljesítésének tantárgyi követelményrendszere 
 

 

Konzultációk 

A tervezett konzultációk célja és gyakorisága 

 

 
 

A konzultációs rendszer módszereinek, logisztikájának illeszkedése a teljes képzési folyamathoz, 

különös tekintettel az önértékelésre és ellenőrzésre 
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VI.2.  A távoktatási képzés személyi feltételei 

a) A szakfelelős, szakirány-felelős, törzstantárgy felelősökre, oktatókra vonatkozó adatokat a 

beadvány II. fejezete tartalmazza!  

Itt: a távoktatási képzéshez szükséges további speciális feladatokat ellátó személyi háttér bemutatása az 

alábbi táblázatban 
 

Név és feladattípus 

 tf: tananyag-felelelős  

  ti: tutorok irányítója 

    t: tutor 

FOI-hez 

tartozás és 

munkaviszony 

típusa 

(AT/AE/V) 

a szak mely 

tantárgya(i)hoz 

látja el 

 a feladatot 

  

a szakon és az 

intézményben 

összesen hány 

tantárgyhoz látja 

el a feladatot 

részt vett-e  
távoktatási  

továbbképzésben,  

van-e távoktatási 

tapasztalata 

a 

konzultáció 

helyszíne 

 

      

      

      

b)  Személyi-szakmai adatok: (csak az előző táblázatban felsorolt személyekhez!) 

Név: … születési év: … 

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve  

tudományos fokozat / cím (a tudományág megjelölésével) 

(pl. okl. gépészmérnök, BME, 1990),  

PhD (anyagtudományok és technológiák, 2002) 

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!  

 

Milyen, a távoktatási tagozaton történő közreműködéshez szükséges speciális képzésben vett részt? 

 

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő) 

 

A távoktatásban szerzett eddigi gyakorlat  

 

 

c) Nyilatkozatok 

 Az intézményvezető hiteles nyilatkozata arról, hogy a (csatolt) listán felsorolt oktatók a vonatkozó 

jogszabályi előírás szerinti („kizárólagossági”) nyilatkozatot az adott FOI-nek megtették  

 Az intézményvezető szándéknyilatkozata arról, hogy a fenti táblázatokban megnevezett 

oktatóknak a jelzett módon való foglalkoztatását biztosítja az intézményben az indítandó képzés 

egy teljes ciklusára, illetve gondoskodik a személyi feltételek bemutatott szakmai 

megfelelőségének fenntartásáról 

 Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban / munkaviszonyban nem állók (pl. egyes AE 

és a V oktatók) nyilatkozata arról, hogy vállalják a nevük alatt feltüntetett tantárgyak oktatását és 

az oktatási követelmények teljesítését 
 

VI.3.  Infrastrukturális feltételek 

Az alkalmazott infrastruktúra. Konzultációs központok létrehozása esetén, helyszínenként a 

rendelkezésre álló infrastruktúra, a gyakorlati képzéshez szükséges gyakorlóhelyek ismertetése 

 

 
 

 

 


