
TANTÁRGYI ADATLAP 

(az 5703/2011-es miniszteri rendelet alapján) 

 

 

1. Tanulmányi program adatai 

1.1. Intézmény Sapientia EMTE Kolozsvár 

1.2. Kar/Tanárképző Intézet Kolozsvári Kar 

1.3. Képzési ág Környezettudomány 

1.4. Képzési szint Mesterképzés (MSc) 

1.5. Tanulmányi program Környezetvédelem és monitoring 

1.6. Képzettség Környezetvédelem és monitoring mesterképzés 

 

2. Tantárgy adatai 

2.0. Tanszék Környezettudomány 

2.1. Tantárgy címe Ökotoxikológia 

2.2. Tevékenység típusa    

- - - 

2.3. Tantárgyfelelős / Előadás felelőse dr. Szigyártó Irma-Lidia, egyetemi adjunktus 

2.4. Egyéb oktatási 

tevékenységek 

felelősei  

szeminárium - 

gyakorlat dr. Szigyártó Irma-Lidia, egyetemi adjunktus 

terv - 

2.5. Év II 2.6. Félév 3 2.7. Követelmény 

típus 

E 2.8. Tárgyfelvétel 

típusa 

DI 

2.9. Képzésben 

betöltött szerepe 

- 2.10. 

Tárgykategória 

DC 2.11. Tárgy kódja KMFB0021 

 

3. Teljes becsült időráfordítás (oktatási tevékenységek féléves óraszáma) 

3.1. Heti óraszám 4 Melyből: 3.2. Előadás 2 3.3. Szeminárium  

      / gyakorlat/ terv 

2 

3.4. Tantervi teljes óraszám 56 Melyből: 3.5. Előadás 28 

(on-

line) 

3.6. Szeminárium 

     / gyakorlat / terv 

28 

(offline és 

online) 

3.7. Tanterv szerinti kreditszám 8 

3.8. Félévi teljes óraszám 200 

3.9. Egyéni tanulás teljes óraszáma 144 

3.10. Ráfordított idő eloszlása: óra 

a) Tankönyvből, jegyzetből, könyvészetből és saját jegyzetelésből való tanulás 50 

b) Kiegészítő dokumentálódás könyvtárban, elektronikus hozzáférési lehetőségeken és terepen  50 

c) Szemináriumok/gyakorlatok előkészítése, házi feladatok, referátumok, portfóliók, esszék 

kidolgozása  

30 

d) Tutori tevékenység 10 

e) Felmérések 4 

f) Egyéb tevékenységek: ..................  

 

4. Előfeltételek (esetenként) 

4.1. Tantervi - 

4.2. Kompetencia Állattani és növénytani ismeretek. 

 

5. A tevékenységek lebonyolításának feltételei (megnevezni esetenként a szükséges infrastruktúrát) 

5.1. Előadás lebonyolítása Tanterem táblával és videoprojektorral. 

5.2.  Szeminárium/          

          gyakorlat/ 

          terv lebonyolítása 

Környezettudományi / mikroszkópia laboratórium, táblával és esetenként 

videoprojektorral. 

Kari Tanácsi elfogadás: 

6/2021.09.09. 

  



6. Megszerzendő sajátos kompetenciák 
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 C.1. Ismerjék és használják helyesen a környezeti kutatásokban használt fogalmakat, alapelveket. 

C.2. Tudják alkalmazni a környezetvédelemben és monitorozásban használt fogalmakat, 

alapelveket és módszereket. 

C.3. Használják helyesen a mérési módszereket, műszereket, felszereléseket és technológiákat a 

monitorozási tevékenységek során 

C.4. Tudják használni a mérései és monitorozási eredmények feldolgozására, elemzésére, 

tárolására és bemutatására alkalmas programokat.  

C.5. Tudják helyesen értelmezni a kísérleti eredményeket, a környezeti tényezők megfelelő 

jellemzéséhez és a környezetvédelmi intézkedések kidolgozásához. 

C.6. Tudják elemezni és közölni a tudományos információkat. 
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CT.1. Hatékony és felelősségteljes munkastílus, pontosság és személyes felelősségtudat 

kialakítása, a szakma etikai kódjának megfelelő normák, értékek elsajátítása. 

CT.3. Román, magyar és még legalább egy idegen nyelv ismerete és alkalmazása az állandó 

egyéni és szakmai fejlődésben, és ezáltal mindig napirenden lenni és alkalmazni a legújabb 

tudományos felfedetések eredményeit. 

 

7. Tantárgy célkitűzései (a megszerzendő kompetenciákkal összefüggésben) 

 

8. Tartalom 

8.1. Előadás Oktatási módszerek Megjegyzések 

Az ökotoxikológia vizsgálati tárgya és alapfogalmai.  PowerPoint 

bemutató, 

magyarázatok, 

táblavázlatok, 

szemléltetés 

természet- és 

dokumentum-

filmekkel. 

4 óra - online 

Természetes eredetű toxikus vegyületek és hatásaik. 4 óra - online 

Antropogén eredetű toxikus szennyezők és hatásaik. 4 óra - online 

Bioakkumuláció és biomagnifikáció különböző közegekben (talaj, 

víz, levegő). 

6 óra - online 

Sejt-, egyed-, populáció- és globális szintű reakciók a toxikus 

vegyületekre. 

6 óra - online 

Hazai és nemzetközi jogi szabályozás. 4 óra - online 

Könyvészet 
Adams, W.J., Chapman, P.M. (ed.), 2007, Assessing the Hazard of Metals and Inorganic Metal Substances in Aquatiq 

and Terrestrial Systems, CRC Press, Boca Raton, London, New York. (1) 

Agrawal, S., Agrawal, M., 1999, Environmental pollution and plant responses, Lewis Pub., Boca Raton. (1) 

Fodorpataki, L., Szigyártó, L., 2014, A növények ökofiziológiájának alapjai, Kriterion Kiadó, Kvár. (10) 

Gavrilescu, E., 2010, Surse de poluare şi agenţi poluanţi ai mediului, Ed. SITECH, Craiova. (1) 

Kerényi, A., 2006, Általános környezetvédelem. Mozaik, Szeged. (3)   

Landis, W.G., 2003, Environmental toxicology: impacts of chemicals upon ecological systems, CRC Press, Boca 

Raton. (1) 

Larcher, W., 1995, Physiological plant ecology: ecophysiology and stress physiology, Springer, Berlin. (1) 

Manahan, S.E., 2003, Toxicological chemistry and biochemistry, CRC Press, Boca Raton. (1) 

Obál, F., Benedek, G., 1981, Environmental physiology, Akadémiai Pergamon Press, Budapest, Oxford. (1) 

Simion, G.C., 2012,  Monitorizarea şi controlul factorilor de mediu, Matrix Rom, Bucuresti. (1) 

8.3. Gyakorlat Oktatási módszerek Megjegyzések 

Talaj- és vízminták nehézfémtartalmának spektrometriás 

meghatározása. Vízminták nitrát- és foszfáttartalmának 

spektrofotometriás meghatározása. Vízminták össz-szervesanyag 

Szóbeli bemutató, 

magyarázatok, 

táblavázlatok, 

4 óra - offline 

7.1. Tantárgy általános 

célkitűzése 

Biztosítani a természetes és antropogén eredetű, toxikus hatású vegyületek 

természetbeni transzportjának, átalakulási folyamatainak és az élő szervezetek 

különböző szintjeire gyakorolt hatásainak átfogó ismeretét. 

7.2. Sajátos célkitűzések 

 

 

 

Az ökotoxiológiai legfontosabb törvényszerűségeinek elsajátítása és 

alkalmazása interdiszciplináris környezetben; Az ökotoxikológia specifikus 

vizsgálati módszereinek és eszköztárának használata; Irodalmi források 

kutatása és a saját ökotoxikológiai kutatási eredmények közlésének képessége. 



mennyiségének meghatározása a kémiai oxigénigény módszerével. kísérletek, 

gyakorlati munka. Különböző környezeti szennyezők (réz, kadmium, herbicidek) 

hatásainak vizsgálata hidroponikus kultúrákban és talajban nevelt 

növényeken. 

4 óra - offline 

Alga- és Daphnia-tesztek: szaporodási ráta meghatározása különböző 

nehézfém-koncentráció sorozatos oldatokban. 

4 óra - offline 

Talajmikrobiológiai légzésmérés szennyezett és referencia-

talajokban. 

4 óra - offline 

Környezeti terhelés modellezése esettanulmányok alapján. 4 óra - online 

Bioremediációs vizsgálatok és lehetőségek megvitatása szakirodalmi 

adatok alapján. 

4 óra - online 

Az ökotoxikológiában alkalmazható statisztikai módszerek 

bemutatása, és gyakorlatok előre megadott adatbázisok alapján.  

4 óra - online 

Könyvészet 
Bowers, M.B., 1997, Practical guide to environmental impact assessment, McGraw Hill, New York. (1) 

Duursma, E.K., 1996, Environmental compartments : equilibria and assessment of processes between air, water, 

sediments and biota, Berlin, Springer. (1) 

Mackenthum, K.M., 2005, The practice of water pollution biology, University Press of the Pacific, Honolulu. (1)   

Untersteiner, H., 2009, Aquatic Invertebrates as Indicators to Pollution-induced Stress, Suedwestdeutscher Verlag fuer 

Hochschulschriften, Saarbrücken. (1) 

Wang, W., Gorsuch, J.W., 1997, Plants for environmental studies, Lewis Publishers, Boca Raton. (3) 

Zhang, C., 2007, Fundamentals of Environmental Sampling and Analysis, Wiley-Interscience,  Hoboken. (1) 

 

9. A tantárgy tartalmának összevetése a tanulmányi programnak megfelelő tudományos közösség, 

szakmai szervezetek és reprezentatív munkáltatók elvárásaival  

A tananyag tartalma összefügg az elméleti tudományt művelő és a szakmai közösségek, valamint a 

környezettudomány területén reprezentatív munkaadók elvárásaival. Az ökofiziológia tantárgy keretében 

szerzett ismeretek és készségek elméleti és gyakorlati tevékenység alapját képezik (környezetvédelem, 

környezetegészségügy, környezeti monitoring, hatástanulmányok készítése). 

 

10. Felmérés 

A. A felmérésre való jelentkezés előfeltételei: 

A laboratóriumokról való igazolt hiányzás esetén az elmaradt gyakorlatokat be kell pótolni. A vizsgára való 

jelentkezés feltétele a laborvizsgán kapott minimum  5-ös jegy. Az elméleti vizsgán is az 5-ös a minimális 

átmenő jegy. 

 

B. Értékelési kritériumok, módszerek és arányok: 

Tevékenység típusa 10.1. Felmérési kritériumok 10.2. Felmérési módszerek 10.3. Aránya a 

végső jegyből 

10.4. Előadás Elméleti tudás felmérése Írásbeli teszt - online 70% 

10.5. Gyakorlat Elméleti és gyakorlati tudás 

felmérése 
Gyakorlati teszt - online 30% 

10.6. Minimális teljesítmény elvárás 

Az ökotoxikológia szaknyelvezetének elsajátítása és helyes használata. Az ökotoxikológia alapvető 

fogalmainak, törvényeinek és törvényszerűségek ismerete és helyes alkalmazása. Ismerjék és tudják 

alkalmazni a természetes és antropogén toxikus vegyületek hatásait az élő szervezetekre. Az ökotoxikológia 

sajátos kutatási módszereinek és eszközeinek helyes alkalmazása. 

 

Dátum               Tantárgyfelelős aláírása    Gyakorlati órák felelősének aláírása 

2021.07.01.   dr. Szigyártó Irma-Lidia   dr. Szigyártó Irma-Lidia 

 

 

 

 

 

http://193.16.218.162:8080/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=1018&bib1field=0&term=Suedwestdeutscher+Verlag+fuer+Hochschulschriften%7C56022%7C3
http://193.16.218.162:8080/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=1018&bib1field=0&term=Suedwestdeutscher+Verlag+fuer+Hochschulschriften%7C56022%7C3
http://193.16.218.162:8080/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=59&bib1field=0&term=Saarbr%C3%BCcken%7C56021%7C3


Tanszéki láttamozás dátuma                                   Tanszékvezető aláírása 

2021.09.08.               dr. Poszet Szilárd-Lehel 

                         
         

Tanulmányi programfelelős aláírása 

 dr. Poszet Szilárd-Lehel 

            
 

 


