
21. BIOTECHNOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

1. A mesterképzési szak megnevezése: biotechnológia (Biotechnology) 

 

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

megjelölése: 

-          végzettségi szint: mesterfokozat (master; rövidítve: MSc) 
-          szakképzettség: okleveles biotechnológus 
-          a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Biotechnologist  
-          választható szakirányok: gyógyszer-biotechnológia, környezet-biotechnológia 

(Pharmaceutical Biotechnology, Environmental Biotechnology)  
 

3. Képzési terület: természettudomány 

 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

4.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok a természettudományi képzési területen 

a biológia, a környezettan, valamint a műszaki képzési területen a biomérnöki alapképzési szakok. 

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok a természettudományi, az agrártudományi és az orvos- és egészségtudományi 

képzési terület egészségtudományi képzési ágának alapképzési szakjai, továbbá a gyógyszerész és az 

általános orvos egységes, osztatlan mesterképzési szakok. 

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 

vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  

 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1.Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-40 kredit 

6.2.A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-25 kredit 

6.3.A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit 

6.4.A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 6 kredit 

6.5.A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit 

6.6.A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50 % 

 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan biotechnológusok képzése, akik a biotechnológiai, továbbá a szükséges biológiai, 
környezettudományi, bioanalitikai, bioinformatikai, jogi, minőségbiztosítási és biobiztonsági, etikai, 
nyelvi, vállalatgazdaságtani és menedzsment ismeretek birtokában, a regionális és magyarországi, 
biotechnológiai eljárásokat alkalmazó és fejlesztő vállalatok, kutatóintézetek igényeinek megfelelően 
képesek a XXI. század színvonalának megfelelő komplex tervezési, kutatási és technológia fejlesztési 
tevékenységek kezdeményezésére, elvégzésére, illetve koordinálására, vezetésére a biotechnológia 
területén. A képzés célja továbbá gyógyszer-biotechnológia szakirányon a hagyományos gyógyszer-
biotechnológiai tevékenységek mellett a nagy hozzáadott értékű gyógyszerek (első helyen 
biofarmáciák) egyes tervezési, kutatási és gyártási fázisaiba megfelelő szaktudással és alkotó-
készséggel bekapcsolódni, illetve a tevékenységeket koordinálni, irányítani képes szakemberek 
képzése; környezet-biotechnológia szakirányon a környezeti károk felmérésére, illetve azok 
biotechnológiai eljárásokkal történő megelőzésére, elhárítására, csökkentésére képes szakemberek 
képzése.  
Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 
-          a biológia legfontosabb törvényszerűségeit,  



-          a természettudomány és technológia általános ismereteit, 
-          a biotechnológia történetét, a hagyományos és új biotechnológia elméletét és gyakorlatát, a 

diszciplína legfontosabb aktuális globális és magyarországi fejlődési irányait, 
-          a biotechnológia egyes részterületeinek, így a gyógyszer-biotechnológiának, az élelmiszer-

biotechnológiának, a környezet-biotechnológiának és a fermentációs technológiának, illetve az 
ezekhez a területekhez kapcsolódó bioanalitikának az elméletét és gyakorlatát, 

-          az új biotechnológia kialakulását és fejlődését lehetővé tevő biokémia, sejtbiológia és genetika 
diszciplínák legújabb kutatási eredményeit, fejlődési irányait, a genetikailag módosított 
szervezetek előállításának az elméletét és gyakorlatát, felhasználásának környezeti kockázatát, 

-          a biotechnológiai tevékenységek jogi, etikai, közgazdasági, minőségbiztosítási és biztonsági 
környezetének a szabályozását, 

-          a tudományos problémafelvetés, a multidiszciplínáris probléma-megközelítés és       -megoldás 
módszereit. 

-          a tudományos igényű kísérlettervezés és -kivitelezés módszereit, valamint a kísérleti eredmények 
kiértékelésének és diszkussziójának eszközrendszerét, 

-          az interdiszciplináris koncepció-alkotást és módszer-fejlesztést,  
-          a biotechnológia közvélemény általi megítélését. 
 
aa) A gyógyszer-biotechnológia szakirányon végzettek ismerik: 
-          a biotechnológia gyógyszeripari alkalmazási területeit, különös tekintettel a biofarmáciák 

előállításának és analitikájának az elméletére és gyakorlatára, 
-          a biotechnológiai úton előállított gyógyszerek formulázását, klinikai felhasználását és 

hatásmechanizmusát, 
-          a biotechnológiai úton előállított diagnosztikumok működési mechanizmusát és felhasználását, 
-          az új gyógyszerek felfedezéséhez szükséges funkcionális genomikai, immunológiai és 

farmakológiai ismereteket. 
 
ab )A környezet-biotechnológia szakirányon végzettek ismerik: 
-          a környezeti károk felismerésének, felmérésének az elméletét és gyakorlatát, 
-          a környezeti károk biotechnológiai eljárásokkal történő megelőzésének, elhárításának, 

csökkentésének elméletét és gyakorlatát,  
-          a biodegradálható hulladékok ártalmatlanításának és hasznosításnak az elméletét és gyakorlatát, 
-          a szennyvizek és szennyezett talajok biológiai tisztításának és kezelésének az elméletét és 

gyakorlatát, 
-          a korszerű környezeti biotechnológiai eljárások fejlesztéséhez szükséges molekuláris biológiai 

ismereteket. 
 
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 
-          ismereteik folyamatos gyarapítására mind szervezett keretek között, mind önképzés révén, 
-          a kutatási eredményeik magyar és idegen nyelven történő közlésére, átadására, illetve az idegen 

nyelvű szakmai információk megértésére, gyakorlati alkalmazására, 
-          a biotechnológiai ismeretek gyarapítására, a diszciplína továbbfejlesztésére, 
-          komplex biotechnológiai tervezési, kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek 

kezdeményezésére, elvégzésére, illetve koordinálására, vezetésére, 
-          innovációs tevékenységek hatékony végzésére, 
-          a más szakterületeken dolgozó szakemberekkel (pl. biológusok, környezetkutatók, mérnökök, 

biomérnökök, orvosok, gyógyszerészek) való szakmai együttműködésre, 
-          az alapkutatást végzőkkel és a technológia felhasználókkal való szakmai együttműködésre, 
-          a közvélemény-formálókkal, valamint a politikai és gazdasági döntéshozókkal való 

együttműködésre. 
 
ba) A gyógyszer-biotechnológia szakirányon végzettek alkalmasak: 



-          gyógyszerek, első helyen biofarmáciák, biotechnológiai eljárásokkal történő előállítására, 
-          a biotechnológiai úton előállított gyógyszerek analízisére, formulázására, 
-          diagnosztikumok biotechnológiai úton történő előállítására, 
-          genomikai adatok feldolgozására és funkcionális genomikai vizsgálatok kivitelezésére új 

gyógyszerek kifejlesztése érdekében. 
 
bb) A környezet-biotechnológia szakirányon végzettek alkalmasak: 
-          a környezeti károk felismerésére, felmérésére, 
-          a környezeti károk biotechnológiai eljárásokkal történő megelőzésére, elhárítására, 

csökkentésére, 
-          a biodegradálható hulladékok ártalmatlanítására és hasznosítására, 
-          a szennyvizek és szennyezett talajok biológiai tisztítására és kezelésére, 
-          új környezeti biotechnológiai eljárások fejlesztésére. 
 
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: 
-          más szakterületeken (pl. biológusok, mérnökök, biomérnökök, orvosok, gyógyszerészek) dolgozó 

szakemberekkel, illetve az alapkutatási tevékenységet végzőkkel, a technológia felhasználókkal 
továbbá a véleményformálókkal (pl. média) és döntéshozókkal való együttműködési és 
kommunikációs képesség, 

-          vezetéshez szükséges menedzsment és kommunikációs készségek, 
-          kreativitás, problémafelismerő és -megoldó készség, innovációs aktivitás, 
-          önállóság, nyitott gondolkozásmód, 
-          jó tanulási készség, folyamatos szakmai önképzés, továbbképzés iránti motiváltság, 
-          jó manualitás és kísérletező készség, igény a minőségi munkára, 
-          döntéshozatali, vezetési és pályázási képesség, 
-          team munkában való eredményes részvétel, 
-          magyar és idegen nyelvű szakmai kommunikációs készség, 
-          széleskörű műveltség, etikus gondolkozásmód. 
 
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó 
ismeretkörök: 25-40 kredit 
természettudományi alapozó ismeretek: 5-8 kredit 
alkalmazott matematika, anyagvizsgálati módszerek, genetikai bioinformatika 
társadalomtudományi, jogi és közgazdaságtudományi alapozó ismeretek: 5-8 kredit 
biotechnológiai jogi ismeretek, etika, kommunikáció, minőségbiztosítás és biobiztonság, 
vállalatgazdaságtani és menedzser ismeretek 
szakmai alapozó ismeretek: 15-24 kredit 
prokarióta és eukarióta sejtek biológiája, bioanalitika, biokémia, produkció biológia és fenntartható 
fejlődés 
8.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-25 kredit 
genetikailag módosított organizmusok (GMO), gyógyszer- és élelmiszer-biotechnológia, ipari 
fermentációk, környezet-biotechnológia, toxikológia és ökotoxikológia, üzemlátogatások 
Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 30-40 kredit 
-          gyógyszer-biotechnológia szakirányon: az immunológia biotechnológiai vonatkozásai, 

biofarmácia, fehérjebiotechnológia, fehérjék: jellemzésük, előállításuk, analízisük és terápiás 
felhasználásuk, génexpresszió és szabályozása - funkcionális genomika, gyógynövény-
biotechnológia, gyógyszertechnológia, orvosi biotechnológia 

-          környezet-biotechnológia szakirányon: biodiverzitás, biomonitorozás és fitoremediáció, 
hulladékgazdálkodás és -kezelés, környezetállapot-értékelés, környezeti hatásvizsgálat és 
kockázatbecslés, molekuláris és környezeti mikrobiológia, műtárgyas szennyvíztisztítás és 



létesített vizes élőhelyek, növényi ökofiziológia, növényi stressz-élettan (adaptív növényi 
stratégiák), resztaurációs ökológia és rekultiváció, talajremediáció; 

diplomamunka: 30 kredit. 
 

9. Idegennyelvi követelmények:  

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen a szakmának 
tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy 
ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. Amennyiben a középfokú (B2) 
komplex típusú nyelvvizsga nyelve nem angol, akkor további követelmény angol nyelvből államilag 
elismert, alapfokú (B1) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy 
oklevél szükséges. 
 

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai 
szerint az alábbi ismeretkörökben: 
-          természettudományi ismeretek, legalább 20 kredit: fizika, földtan, kémia, matematika és 

informatika (és/vagy bioinformatika) 
-          szakmai alapozó ismeretek legalább 50 kredit: állatbiológia, biokémia és molekuláris biológia, 

biotechnológia (és/vagy fermentációs technológia és/vagy biomérnöki műveletek és/vagy 
ökológiai vizsgálómódszerek és környezetállapot értékelés), genetika és sejtbiológia, mikrobiológia 
(és/vagy mikrobiális ökológia), növénybiológia, ökológia, természet- és környezetvédelem 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel 
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 
szerint meg kell szerezni. 
 


