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HIDROBIOLÓGUS 

MESTERKÉPZÉSI SZAK 

Indított specializációk: - 

Képzési terület: természettudomány 

Képzési ciklus:  mesterképzés 

Képzés munkarendje (tagozat): nappali 

Szakért felelős kar: Természettudományi és Technológiai Kar 

Szakfelelős: Dr. Grigorszky István tanszékvezető egyetemi 

docens 

Képzési idő  

félévek száma: 4 

az oklevélhez szükséges kreditek száma: 120 

összes kontaktóra száma: 1442 – 1620 

Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege: 6 hét, 0 kredit, kötelező 

 

A felsőoktatási intézmény neve, címe:  Debreceni Egyetem, H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Szak koordinátor:  Dr. Antal László, egyetemi docens 

 

A szak képzési és kimeneti követelményei (18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 

 

1.  A mesterképzési szak megnevezése:  hidrobiológus (Hydrobiology) 

 

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

megjelölése 

- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat 

- szakképzettség: okleveles hidrobiológus 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Hydrobiologist  

 

3. Képzési terület: természettudomány  

Képzési ág: élő természettudomány 

 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: biológia alapképzési szak. 

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a 

környezettan, földrajz, földtudományi, a kémia alapképzési szak, az agrár képzési területen a 

természetvédelmi mérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, az állattenyésztő mérnöki alapképzési szak, a 

műszaki képzési területen a biomérnöki, a környezetmérnöki alapképzési szak. 

4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 

alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a 

felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

 a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 4 félév, 120 kredit 

 az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) 

száma: 1442 – 1620 óra (a választható tárgyak óraszámától függően) 

 a szakmai gyakorlat időtartama és jellege: terepgyakorlat 1 hét, szakmai gyakorlat 6 hét 

 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

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

- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 30 kredit 

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit 
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7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi 

besorolása: 421/0588 

 

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 

A képzés célja hidrobiológus szakemberek képzése, akik természettudományi, mezőgazdasági, 

matematikai és informatikai alapismereteik, valamint a hidrobiológia fogalmainak, alapvető 

összefüggéseinek és ismereteinek birtokában alkalmasak a mára már stratégiai elemmé vált vízzel, a 

vízi élőlényekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési, gyakorlati és szakmai menedzsmenti feladatok 

ellátására. A képzés során szerzett ismeretanyag és szaktudás hasznosítható minden olyan 

tevékenység esetében, ahol a víznek, a vízi ökológiai rendszereknek, a vízi élőlényeknek a vizek vagy 

a vizeket felhasználók szempontjából jelentősége van. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben 

történő folytatására. 

 

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

8.1.1. A hidrobiológus 

a) tudása 

- Ismeri a hidroszférában lejátszódó folyamatokat, valamint a folyamatok kapcsolatrendszerének 

feltárására, értékelésére és rendszerben való kezelésére alkalmas módszereket. 

- Ismeri, használja és fejleszti azokat a terepi, laboratóriumi gyakorlati módszereket és eszközöket, 

melyeket a modern hidrobiológia alkalmaz, valamint a saját munkájához, illetve kutatásaihoz 

szükséges. 

- Birtokában van a hidrobiológia tudományára jellemző elméletek, paradigmák és elvek alkalmazói 

szintű ismereteinek, ismeri a víz, mint környezeti elem és erőforrás fenntartható használatának, 

hasznosításának és megőrzésének lehetőségeit. 

- Megtalálja az összefüggéseket a különböző hidrobiológiai diszciplínák keretében elsajátított 

ismeretkörök között, érti az interdiszciplináris megközelítés fontosságát. 

- Ismeri a víz szerepét az élő rendszer evolúciójának elméleti, földtörténeti, tudománytörténeti 

vonatkozásaiban, birtokolja a terület tudományos megalapozottságú érvrendszereit készség szinten.  

- Ismeri a vizek legfontosabb ökológiai folyamatait, a vizek vízminőségi és a vízjósági szempontú 

értékelésének elméleti hátterét és gyakorlati megvalósításának lehetőségeit. 

- Birtokában van annak a tudásnak, ami a vízi és vizes élőhelyek hidrobiológiai szempontú 

kutatásának megtervezéséhez és kivitelezéséhez, valamint a vizekkel kapcsolatos különböző 

szakértői tevékenységek végzéséhez szükséges. 

- Ismeri a halastavak, a halasított- és horgászvizek legfontosabb működési sajátosságait.  

- Ismeri a vizeket érintő hazai és EU szintű aktuális elvárásokat és szabályzókat, valamint azok 

változásainak nyomon követésére alkalmas forrásokat. 

- Rendelkezik rendszerszerű természettudományos ismeretekkel. Érzékeli és érti azokat a társadalmi 

problémákat, amelyek hidrobiológiai gyökerűek. 

- Tudományos szempontok szerint képes rendszerezni adatokat, ismerethalmazokat, azokat elemzi és 

értékeli. 

b) képességei 

- Képes a hidrobiológia szakterületén az ismeretek rendszerezett megértésére és elsajátítására, 

továbbá a tudományterület elméleti és gyakorlati ismereteire, és a megszerzett tapasztalatokra 

alapozva új információk befogadására, új jelenségek felismerésére és a felmerülő problémák 

megoldására. 

- Képes a vizekben zajló ökológiai folyamatok felismerésére, a vizek minőségének leírására, a 

vízminőség-változások nyomon követésére, vízminőség javító cselekvési programok 

kidolgozására. 

- Képes a vízhasználatok (vízjósági szempontú) elemzésére, a különböző vízfelhasználók speciális 

igényei szerinti vízjóságok körülhatárolására, s a vízkibocsátások minőségi ellenőrzésére. 

- Képes a vízi és a vizes élőhelyekkel kapcsolatos különböző típusú mérések elvégzésére, észlelések 

begyűjtésére, valamint ezek alapján hipotézisek felállítására és ellenőrzésére, a mintavétel 

meghatározó jelentőségének felismerésére. 
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- Képes a mintavételi stratégia megtervezésére, a mintavételi hibák, valamint a laboratóriumi vagy 

terepi munka, illetve a feldolgozás és adatrögzítés során fellépő bizonytalanságok megfelelő 

kezelésére. 

- Képes a vizeket érő hatások és a vizekben lezajlódó változások objektív, szakmai szempontú 

értékelésére, szakértői feladatok ellátására, önálló adatgyűjtésre, adatrögzítésre, feldolgozásra, 

terepi és laboratóriumi észlelések elméleti ismeretekkel való összehangolására.  

- Képes a vízi és a vizes élőhelyeket érintő kutatások tervezésére, szervezésére és lebonyolítására, 

kutatási beszámolók készítésére, a vizekről - mint közegről, élőhelyről - szerzett ismeretek 

integrálására.  

- Képes komplex szituációk kezelésére, a vízi és a vizes élőhelyek élőlényeivel kapcsolatos adatok és 

ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására, a tudományos igényű elemzések elvégzésére. 

- Képes a halastavakat, a halász- és horgászvíznek minősített természetes vizeket érintő kutatások 

tervezésére, szervezésére és lebonyolítására, kutatási beszámolók készítésére, a halas és halasított 

vizekről szerzett ismeretek integrálására, komplex szituációk kezelésére.  

- Képes a halgazdálkodási tevékenység támogatására, a vizek halfajaival, haltáplálék-szervezeteivel, 

a halfajok lehetséges konkurens, parazita, illetve predátor élőlényeivel kapcsolatos adatok önálló 

gyűjtésére, azok gyakorlati szempontú, illetve tudományos igényű elemzésére. 

- Képes a hidrobiológia szakterületén tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten 

történő folytatására, szakirányú továbbképzésbe való részvételre, képes állásinterjúkon szakmailag 

magas szinten megnyilatkozni, nézeteit ismeretei birtokában kifejteni, megvédeni, képes önálló 

munkára, alkotói szinten. 

- Képes interdiszciplináris gondolkodásra, meg tudja határozni a kollaborációs munkákba 

bevonandók körét, koordinálja a munkamegosztást a különböző tevékenységet végző személyek 

között. 

- Képes minőségorientált gondolkodásra, a minőségfejlesztés elveinek folyamatos szem előtt 

tartására, a minőségfejlesztés legfontosabb irányainak kijelölésére.  

- Képes a szakterületéről idegen nyelven külföldi kutatókkal érdemi szakmai beszélgetést folytatni. 

- Képes a munkakörnyezetet fenntartható módon megtervezni és működtetni, a környezet- és 

természettudatos szemléletet a napi gyakorlatba átültetni, kollégáit ezen elvek mentén irányítani. 

c) attitűdje  

- Nyitott a felmerülő problémák felismerésére, elemzésére, törekszik azok megoldására, szintetizáló, 

kommunikatív, pozitív kapcsolatteremtő személyiség. 

- Elkötelezett az igényes és minőségi munka iránt, továbbtanulási készség, és a megszerzett 

hidrobiológiai ismeretek gyakorlatban történő, irányító jellegű gyakorlása jellemzi, ugyanakkor 

csapatmunkára is alkalmas. 

- Elkötelezett az egyéni és kollektív célok és felelősségek iránt, a kutatás szellemi szabadságát 

tiszteletben tartja, elfogadja a hidrobiológus szakma etikai szabályait.  

- Nyitott az új hidrobiológiai és más természettudományos kutatási eredmények megismerésére, a 

szakmai együttműködésre.  

- Törekszik a meglevő tudományos ismeretanyag bővítésére, módszerek továbbfejlesztésére, aktívan 

segíti új kutatási irányok kialakulását. 

- Törekszik arra, hogy környezetében a természet és az ember viszonyának témakörében felelős 

véleményét a lehető legszélesebb körben megismertesse, a köz vélekedését a legmodernebb 

szakmai álláspont konzekvens képviseletével pozitívan befolyásolja. 

- Példamutató környezet- és természettudatos magatartást tanúsít, másokat ennek követésére 

ösztönöz. Aktívan részt vesz ilyen jellegű rendezvényeken, terjeszti azokat a módszereket, melyek 

segítenek a környezet és a természet állapotának megőrzésében és javításában. 

- Nyitott az új ismeretek befogadására, tanulásra és művelődésre, más szakmai csoportokkal történő 

folyamatos együttműködésre. Aktívan keresi a szakmai fejlődés lehetőségét, segíti a szakmai 

információ hatékony áramlását környezetében. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Rendelkezik kisebb munkacsoportok irányításához, munkájuk megszervezéséhez szükséges 

önállósággal, fejlesztési irányok kijelöléséhez szükséges felelősségtudattal. 

- Szakmai és nem szakmai körökben felelősen nyilvánít véleményt hidrobiológiai, kutatásetikai és 

bioetikai kérdésekről. Aktívan terjeszti a szaktudomány eredményeit, ismereteit akár a médiában is 
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magabiztosan teszi közzé, szakmai álláspontjának védelmében szükség esetén síkra száll más 

irányzatok és az áltudományok képviselőivel szemben. 

- Biztonságos munkavégzést biztosít és igényel mind terepi, mind biológiai laboratóriumi 

körülmények között, segíti a folyamatos technológiai megújulást a balesetmentes és minél 

hatékonyabb munkavégzés érdekében. 

- Kezdeményező és döntéshozatali, valamint határozott személyes felelősségvállalási képesség 

jellemzi. 

- A képesítést megszerző személy hidrobiológiai szakmai kérdésekben, nagyfokú önállósággal képes 

dönteni és cselekedni.  

- A több éves szakmai gyakorlatot igénylő kérdésekben, ilyen jellegű tevékenységek ellátásában 

segítségre van szüksége.   

- Képviseli maga és munkatársai érdekeit a megfelelő fórumokon, javaslatokat fogalmaz meg a 

munkakörülmények javítása érdekében. 

- Szakmai gyakorlat megszerzése után eligazodik a munka világában, segíti partnereit a tudatos, 

célorientált feladat-végrehajtásban. Tudatosan építi karrierjét és segíti ebben kollégáit is. 

 

9. A mesterképzés jellemzői 

9.1. Szakmai jellemzők  

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

- a képzéshez kapcsolódó természettudományi ismeretek (biomatematika; informatika és 

számítástechnika; kutatásmódszertan; ökológiai vízigény; vízminősítés; molekuláris biológia; 

szünbiológiai szabályozás; szisztematika és taxonómia; hidroökológia) 16-24 kredit;  

- általános hidrológiai szakmai ismeretek (hidrológia és hidrogeográfia; hidrofizika és hidrokémia; 

vízgazdálkodás; vízi és vizes élőhelyek; vízi anyagforgalom; hidrotoxikológia; élővilág-védelmi 

információrendszer; vízminőségi modellezés; vízkezelés hidrobiológiája; paleohidrobiológia) 22-

33 kredit; 

- szakspecifikus szakmai ismeretek [mikroszkopikus szervezetek (hidrobakteriológia, -fikológia, -

protozoológia, -mikológia); hínár- és mocsárinövények; vízi makrogerinctelen állatok; vízi gerinces 

állatok; vízi közösségökológia; viselkedésökológia; vízi konzervációbiológia; vízi 

produkcióbiológia; vízi biomonitorozás; EU Víz Keretirányelv; Ramsari egyezmény; 

NATURA2000; vízjogi ismeretek; környezetállapot-értékelés; víz- és üledékvizsgálati módszerek; 

vízgyűjtő-gazdálkodás; halpopulációk dinamikája; természetesvízi halgazdálkodás; halszaporítás és 

haltenyésztési rendszerek; biomanipuláció; biotechnológia; halászati ökonómia] 35-45 kredit. 

 

9.2. Idegennyelvi követelmény 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex 

típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

A korábbi BSc diplomához szükséges, a fenti feltételeknek megfelelő középfokú C típusú, ill. azzal 

egyenértékű nyelvvizsga elegendő a diploma megszerzéséhez. 

 

9.3. Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények 
A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott hat hét időtartamot elérő egybefüggő 

gyakorlat. 

 

9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési 

ciklusba való belépés minimális feltételei 

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 80 

kredit a természettudományi, a környezettudományi, a természetvédelmi, az agrártudományi 

területekről, amelyből a természettudományi és a környezettudományi ismeretek aránya legalább 50 

kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60 

kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 

vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
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10. Testnevelési követelmények - DE TVSZ (2009.04.09.) 

Mesterképzésben (MSc, MA) részt vevő hallgatóknak egy féléven keresztül heti két óra 

testnevelési foglalkozáson való részvétel kötelező. A testnevelési követelmények teljesítése a 

végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításának feltétele 

 

11. A diplomamunka követelményei 

A diplomamunka egy felmerült hidrobiológiai feladat, önálló munkát igénylő megoldása, amely 

részben a hallgató tanulmányaira, részben további szakirodalmi ismeretekre támaszkodik, és a 

konzulens irányításával két félév alatt készíthető el. Kreditértéke 30. Terjedelmében legalább 40-

50 oldal (1,5 sorköz, 12 betűméret) és megfelelően illusztrált (táblázatok, ábrák, fotók) legyen. 

Fejezetei: Tartalomjegyzék, Bevezetés (problémafelvetés és célkitűzés), Irodalmi áttekintés, 

Anyag és módszer, Eredmények ismertetése és értékelése, Összefoglalás, Köszönetnyilvánítás, 

Irodalomjegyzék. A tartalmi és formai követelmények részletesen megtaláhatóak a Hidrobiológiai 

Tanszék honlapján (hidrobiologia.unideb.hu).  

 

12. Záróvizsgára bocsátás feltételei 

 a modelltanterv 1-4 szemeszterének teljesítése 

 diplomadolgozat elkészítése és benyújtása 

 az előírt nyelvvizsga megléte 

 

13. Az oklevél minősítésének megállapítása 

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. 

 

15. Az oklevél minősítése 

A Debreceni Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata alapján az oklevél minősítése: 

kiváló  4,81 – 5,00 

jeles  4,51 – 4,80 

jó  3,51 – 4,50 

közepes  2,51 – 3,50 

megfelelt  2,00 – 2,50 
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A Hidrobiológus MSc kötelező tárgyai 
 

kód tárgy tárgyfelelős 
félévek óraszámai 

előfeltétel 
számon- 

kérés 
kredit 

1 2 3 4 

A képzéshez kapcsolódó természettudományi ismeretek 

TTHME9101 Biomatematika Tóthmérész Béla 1+0+0     K 2 

TTHMG9101 Biomatematika Tóthmérész Béla 0+2+0     A 0 

TTHME9102 Informatikai alapismeretek Antal László 1+0+0     K 2 

TTHMG9102 Informatikai alapismeretek Antal László 0+2+0     A 0 

TTHME9103 

Kutatásmódszertan Grigorszky István  

Szabó László József 

Berta Csaba 

1+0+0     K 2 

TTHMG9103 

Kutatásmódszertan Grigorszky István 

Szabó László József 

Berta Csaba 

0+2+0     A 0 

TTHME9104 Hidrobiológia alapjai Nagy Sándor Alex 2+0+0     K 2 

TTHME9105 Molekuláris biológia Csoma Hajnalka  1+0+0    K 2 

TTHMG9105 Molekuláris biológia Csoma Hajnalka  0+1+0    A 0 

TTHME9106 

Szünbiológiai szabályozás Grigorszky István 

Szabó László József 

Somlyai Imre 

 1+0+0    K 2 

TTHMG9106 

Szünbiológiai szabályozás Grigorszky István 

Szabó László József 

Somlyai Imre 
 0+2+0    A 0 

TTHME9107 
Taxonómia Szabó László József 

Nyeste Krisztián            
1+0+0     K 1 

TTHML9107 
Taxonómia Szabó László József 

Nyeste Krisztián                  
0+0+2     G 1 

TTHME9108 Hidroökológia Nagy Sándor Alex  2+0+0   TTHME9104 K 2 

Általános szakmai ismeretek 

TTHME9201 Hidrológia és 

hidrogeográfia 

Szabó Szilárd 
1+0+0     K 2 

TTHMG9201 Hidrológia és 

hidrogeográfia 

Szabó Szilárd 
0+2+0     A 0 

TTHME9202 Hidrofizika és hidrokémia  Bácsi István 1+0+0     K 1 

TTHML9202 Hidrofizika és hidrokémia Bácsi István  

Gyulai István 
0+0+2     G 1 

TTHME9203 Geoinformatika Szabó Szilárd  1+0+0    K 2 

TTHMG9203 Geoinformatika Szabó Szilárd  0+1+0    A 0 

TTHME9204 Limnobiológia Grigorszky István 

Somlyai Imre 
  1+0+0   K 2 

TTHMG9204 Limnobiológia Grigorszky István 

Somlyai Imre 
  0+2+0   A 0 

TTHME9205 Potamobiológia Grigorszky István 

Berta Csaba  
   1+0+0  K 2 

TTHMG9205 Potamobiológia Grigorszky István 

Berta Csaba  
   0+2+0  A 0 

TTHME9206 Vízi anyagforgalom Szabó László József 

Somlyai Imre 
 2+0+0    K 2 

TTHML9206 Vízi anyagforgalom Bácsi István  0+0+3    G 2 

TTHME9207 Hidrotoxikológia Vasas Gábor  1+0+0    K 1 

TTHML9207 Hidrotoxikológia Bácsi István  0+0+2    G 2 

TTHME9412 Kommunikáció és 

pályázatmenedzsment 

Tóth Katalin 
   2+0+0  K 2 

TTHME9209 Vízgazdálkodás Nagy Sándor Alex   2+0+0   K 2 

TTHME9210 Alkalmazott hidrobiológia Kaszáné Kiss 

Magdolna 
  2+0+0  TTHME9104 K 2 

TTHMG9210 Alkalmazott hidrobiológia Kaszáné Kiss 

Magdolna 
  0+2+0  TTHME9104 G 1 

TTHME9211 Paleohidrobiológia Gyulai István   1+0+0   K 1 

TTHMG9211 Paleohidrobiológia Gyulai István  

Berta Csaba 
  0+1+0   G 1 

TTHME9212 Hidrobiológiai vizsgálati 

módszerek 

Antal László 

Gyulai István 
 1+0+0    K 1 

TTHMG9212 Hidrobiológiai vizsgálati Antal László  0+2+0    G 1 
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módszerek Gyulai István 

Kötelezően válsztható szakmai ismeretek (tárgykínálat külön táblázatban) minimum kreditszáma a négy félév alatt  11 

TTHMG9001 Diplomamunka I.    X   G 15 

TTHMG9002 Diplomamunka II.     X  G 15 

TTHMG9003 Szakmai gyakorlat Nagy Sándor Alex   X   A 0 

TTHMG9004 Terepgyakorlat Antal László  X    G 2 

Egyéb szabadon választható ismeretek       6 
 
Magyarázat: E=tantermi előadás, G=szeminárium/terepi gyakorlat, L=laborgyakorlat; K = kollokvium; G = gyakorlati jegy; A = aláírás 
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Szakspecifikus szakmai ismeretek 

 

kód tárgy tárgyfelelős 
félévek óraszámai 

előfeltétel 
számon- 

kérés 
kredit 

1 2 3 4 

TTHME9301 Hidrobakteriológia Bácsi István  1+0+0     K 1 

TTHMG9301 Hidrobakteriológia Bácsi István 0+1+0     G 1 

TTHME9302 
Hidrozoológia I. Szabó László József 

Nyeste Krisztián       
1+0+0     A 0 

TTHMG9302 
Hidrozoológia I. Szabó László József 

Nyeste Krisztián       
0+2+0     G 2 

TTHME9303 
Heterotróf eukarióta 

mikroorganizmusok 

Bácsi István 
 1+0+0    K 1 

TTHMG9303 
Heterotróf eukarióta 

mikroorganizmusok 

Bácsi István 
 0+2+0    G 1 

TTHME9304 
Hidrobotanika Berta Csaba 

Somlyai Imre 
 1+0+0    A 0 

TTHMG9304 
Hidrobotanika Berta Csaba 

Somlyai Imre 
 0+2+0    G 2 

TTHME9305 Algológia Bácsi István   1+0+0   K 1 

TTHMG9305 Algológia Bácsi István   0+2+0   G 1 

TTHME9306 Hidrozoológia II. Antal László   1+0+0  TTHME9302 A 0 

TTHMG9306 Hidrozoológia II. Antal László   0+2+0  TTHMG9302 G 2 

TTHME9307 
Létesített vizes 

élőhelyek 

Kaszáné Kiss 

Magdolna  
  2+0+0   K 2 

TTHME9313 

Kisvízfolyások 

ökológiája 

Berta Csaba 

Nyeste Krisztián 

Somlyai Imre 

   1+0+0  K 1 

TTHMG9313 

Kisvízfolyások 

ökológiája  

Berta Csaba 

Nyeste Krisztián 

Somlyai Imre 

   0+2+0  G 2 

TTHME9309 
Nemzetközi 

egyezmények 

Grigorszky István 
   1+0+0  K 2 

TTHMG9309 
Nemzetközi 

egyezmények 
Grigorszky István    0+2+0  G 1 

TTHME9310 
Haltaxonómia és 

halfaunisztika 

Antal László 

Nyeste Krisztián 
1+0+0     K 1 

TTHMG9310 
Haltaxonómia és 

halfaunisztika 

Antal László 

Nyeste Krisztián 
0+2+0     G 1 

TTHME9311 
Halpopulációk 

dinamikája 

Antal László 

Nyeste Krisztián 
 1+0+0    K 1 

TTHMG9311 
Halpopulációk 

dinamikája 

Antal László 

Nyeste Krisztián 
 0+2+0    G 2 

TTHME9312 Biomanipuláció Antal László    1+0+0  K 1 

TTHMG9312 
Biomanipuláció Antal László 

Mozsár Attila 
   0+2+0  G 1 

 
Magyarázat: E=tantermi előadás, G=szeminárium/terepi gyakorlat, L=laborgyakorlat; K = kollokvium; G = gyakorlati jegy; A = aláírás 
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Kötelezően választható differenciált szakmai ismeretek tárgykínálata 

(Teljesítendő minimum 11 kredit a képzés teljes időtartama alatt) 

Magyarázat: E=tantermi előadás, G=szeminárium/terepi gyakorlat, L=laborgyakorlat 

kód tárgy tárgyfelelős 

óraszámok 

előfeltétel 
számo

n 

kérés 
kredit 

Tárgyhirdetés mindig az 

aktuális félév előtti egyeztetés 

alapján 

TTHME9401 Vízjogi ismeretek Gergely Erzsébet 2+0+0  K 2 

TTHME9402 
Kovamoszatok Bácsiné Béres 

Viktória 

1+0+0 
 A 0 

TTHML9402 
Kovamoszatok Bácsiné Béres 

Viktória 

0+0+2 
 G 2 

TTHME9403 

Zooplankton Kaszáné Kiss 

Magdolna, Berta 

Csaba 

1+0+0 
 A 0 

TTHML9403 

Zooplankton Kaszáné Kiss 

Magdolna, Berta 

Csaba 

0+0+2 
 G 2 

TTHML9418 

Bioinformatika Barta Zoltán, Feró 

Orsolya, Sramkó 

Gábor, Nagy 

Nikoletta, Karányi 

Zsolt 

0+0+4 

 G 3 

TTHME9404 Odonatológia Dévai György  1+0+0  A 0 

TTHML9404 Odonatológia Dévai György 0+0+2  G 2 

TTHME9406 Trópusi hidroökológia I Nagy Sándor Alex 2+0+0  K 2 

TTHME9407 Trópusi hidroökológia II Nagy Sándor Alex 2+0+0 TTHME9406 K 2 

TTHME9408 Csípőszúnyogok Szabó László József 1+0+0  A 0 

TTHML9408 Csípőszúnyogok Szabó László József 0+0+2  G 2 

TTHME9409 
Vízi állatok adaptációja  Antal László      

Szabó László József 
2+0+0 

 K 2 

TTHME9410 
Vízi állatok ökofiziológiája Antal László      

Szabó László József 
2+0+0 

 K 2 

TTHME9411 
Halélettan Antal László 

Nyeste Krisztián 

2+0+0 
 K 2 

TTHMG9418 
Hidrobiológiai 

esettanulmányok 

Nagy Sándor Alex 0+2+0 
 G 2 

TTHME9208 
Élővilágvédelmi információ 

rendszer 

Kaszáné Kiss 

Magdolna 

1+0+0 
TTHME9107 K 2 

TTHMG9208 
Élővilágvédelmi információ 

rendszer 

Kaszáné Kiss 

Magdolna 

0+1+0 
TTHME9107 A 0 

TTHME9413 
Vízi konzervációbiológia Kozák Lajos 

Antal László 
2+0+0  K 2 

TTHME9414 
Halbetegségek Antal László 

Nyeste Krisztián 
1+0+0  A 0 

TTHMG9414 
Halbetegségek Antal László 

Nyeste Krisztián 
0+2+0  G 2 

TTHME9415 
Halászati vállalkozások 

tervezése 

Fehér Milán 
2+0+0  K 2 

TTHME9416 Akvakultúra Bársony Péter 2+0+0  K 2 

TTHMG9416 Akvakultúra Bársony Péter 0+2+0  A 0 

TTHME9417 
Természetesvízi 

halgazdálkodás 

Stündl László 
2+0+0  K 2 

TTHME9418 
Az éghajlatváltozások hatásai 

a fauna összetételére 

Sas-Kovács István 
2+0+0  K 2 

TTHME9422 
Alkalmazott halbiológia Antal László  

Mozsár Attila 
2+0+0  K 2 

TTHME9423 Hullámterek hidrobiológiája Somlyai Imre 2+0+0  K 2 

TTHME9424 Inváziós fajok ökológiája Nyeste Krisztián 2+0+0  K 2 

TTHME9425 A vízszennyezés ökológiája Nyeste Krisztián 2+0+0  K 2 

TTHME9426 
Makrofitonok, mint biológiai 

indikátorok 

Berta Csaba 2+0+0 
 K 2 

TTHMG9426 
Makrofitonok, mint biológiai 

indikátorok 

Berta Csaba 0+2+0 
 G 2 


