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 Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért felelős államtitkársága 
(Palkovics László DSc vezetésével) elvégezte a bolognai rendszer felülvizsgálatát, és 
egyeztetéseket folytatott az elmúlt hónapokban, amelyek eredményeként kialakította a 2016-
os felvételi eljárástól érvényes felsőoktatási szakjegyzék korrigált változatát. A Felsőoktatási 
Kerekasztal április 21-én ült össze,1 míg a kormány pedig májusban tárgyal a javaslatról.2 
 A Szent István Egyetemen (SzIE) Bakonyi Gábor DSc szervezőmunkájának 
köszönhetően hat éve kezdődött az ökotoxikológus MSc-képzés; ami Magyarországon 
hiánypótlónak és sikeresnek mondható. A végzett diákok a Környezettudományi Iskolák 
PhD-képzésében, egyetemeken, kutatóintézetekben (többek között a NAIK Agrár-
környezettudományi Kutatóintézetében) és a környezet-egészségügyi intézetekben 
helyezkedtek el, így biztosítják a szakember utánpótlást. Szakmai területeken történt 
elhelyezkedésük aránya évfolyamonként 85-90 % körüli. 
 A szakjegyzék első változata még feltüntette az ökotoxikológus MSc-szakot a 
megmaradó természettudományos képzések között, míg az április 9.-i keltezésű 19308/2015 
számú előterjesztés már nem. A speciális képzés megszűnésének indokairól a 
képzésvezetőnek (Nagy Péter István PhD) nincsenek információi. 
 A Magyar Ökotoxikológiai Társaság3 tagsága rendkívül fontosnak gondolja azt, és XI. 
Közgyűlésükön fogalmazott levelében hívja fel a miniszter úr figyelmét arra, hogy a 
hazánkban egyetlen egyetemen folyó ökotoxikológus mesterképzés megszüntetése mind 
kémiai (növényvédő szerek, gyógyszerek stb.), mind genetikai (GM-növények) biztonság 
szempontjából szakemberek nélkül hagyná az országot. Ez a minőségi élelmiszertermelés 
gyakorlati megvalósítását – ami a mezőgazdaságunk célkitűzése – a jövőben gátolná. 
 Kérjük, hogy vizsgálja felül ezt a döntését, amely az Európai Uniónak az 
élelmiszerbiztonságot kiemelt programként kezelő hazai törekvéseit egyetemi képzés nélkül 
hagyná, így versenyhátrányba hozná. Élelmiszerbiztonság ugyanis környezetbiztonság nélkül 
nem létezik, így az e területen beindult MSc-képzés folytatását szorgalmazzuk. 
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1 http://hvg.hu/itthon/20150422_egyetemi_autonomia_szakstruktura_valtozas 
2 http://hvg.hu/itthon/20150417_Kesz_az_uj_felsooktatasi_lista_nem_torlik 
3 http://www.ecotox.hu/ecotox/hu/index.php 


