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ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI 
ANALITIKUS ALAPSZAK 

 
 

 
1-2. SZEMESZTER 

KÖTELEZŐ KURZUSOK 
 
 

ÁLTALÁNOS, SZERVETLEN ÉS SZERVES KÉMIA  
Orvosi Vegytani Intézet 

Kredit: 13 
1. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás: (óraszám/félév)   51 
Szeminárium: (óraszám/félév)  72   
Gyakorlat: (óraszám/félév) 45  

 
Tematika: 
Orvosi kémia (45 óra előadás, 60 óra szeminárium, 45 óra gyakorlat) 
1. hét  
Előadás:  1  A kvantumelmélet alapjai. Színképek. A kvantummechanikai 

atommodell. 
2-3  Az elemek periódusos rendszere. Periódikus tulajdonságok. 

A kovalens kötés elmélete: vegyértékkötés- és 
molekulaorbitál-elmélet. 

Szeminárium:   
1-2 Kémiai alapfogalmak. Bevezetés a kémiai laboratóriumi munkába. 

 Balesetvédelmi és tűzrendészeti ismeretek. Kémiai számítások 
alapjai. 

3-4  Atommag szerkezete. Sztöchiometria. Kvantumelmélet. 
 Kvantummechanikai atommodell. A periódusos rendszer és az 

elektronburok szerkezete. 
Gyakorlat:  Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás.   

Alapvető laboratóriumi számítások.  
 
2. hét   
Előadás: 4 Másodlagos kémiai kötések: London-féle erők, dipólus-dipólus  

kölcsönhatások, hidrogénkötés. 
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5-6 Halmazállapotok. Kinetikus gázelmélet. Folyékony és szilárd 
halmazállapot.  Fázisdiagramok. 

 Oldatok: molekulaszerkezet és oldhatóság. Megoszlás és 
megoszlási hányados. A kromatográfia alapjai. 

Szeminárium:  
5-6 A kémiai kötés. Elsődleges és másodlagos kémiai kötések. 

Halmazállapotok és halmazállapotváltozások. A gáz, folyékony és 
szilárd halmazállapot.  

7-8 Fázisdiagrammok. Oldatok. Az oldás folyamata. Megoszlás és 
megoszlási hányados. Kromatográfia. 

Gyakorlat:  Laboratóriumi alapműveletek: laboratóriumi eszközök 
bemutatása, térfogatmérés (pipettázás automata pipettával, 
adagolók használata), szűrés. 

 Oldatkészítés: koncentrációszámolás, tömegmérés.  
  Vízminta kémiai elemzése és minősítése: NH4

+, NO2
–, SO4

2-, 
Fe3+ koncentrációjának meghatározása 

 
3. hét 
Előadás:  7 Ideális és reális oldatok. Oldatok gőznyomása: 

fagyáspontcsökkenés és forráspontemelkedés. Ozmózis. 
8-9  A víz szerkezete és tulajdonságai. Vizes oldatok. 
 A kémiai egyensúlyok törvénye. A víz disszociációs egyensúlya. 

Savak és bázisok disszociációja. Hidrolízis. 
Szeminárium:   

9-10 Vizes oldatok törvényei. Ideális és reális oldatok. Raoult törvénye. 
Ozmózis.  

11-12 Elektrolitok. Sav-bázis elméletek. A kémiai egyensúlyok törvénye. 
Gyakorlat:   Sav-bázis titrálások.  
  Sósavoldat titrálása a közelítőleg 0,1 M-os NaOH mérőoldat pontos 

koncentrációjának meghatározására; kénsavoldat koncentrációjának 
meghatározása.  

  Ecetsav koncentrációjának meghatározása; erős és gyenge sav 
meghatározása egymás mellett (gyomornedv-modell jellemzése).  

  
  Kromatográfiás eljárások I.  
  Papírkromatográfiás elválasztások: élelmiszerszínezékek vizsgálata 

felszálló papírkromatográfiával; fémionok elválasztása horizontális 
papírkromatográfiával.  

 
4. hét 
Előadás: 10 Pufferoldatok. Fiziológiás szempontból fontos pufferoldatok. 
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11-12 Kémiai termodinamika: I. főtétel. Kémiai és fizikai folyamatok 
entalpiaváltozása. 

Szeminárium:    
13-14 A víz, savak és bázisok disszociációja. Hidrolízis. Titrálás.  
15-16 Pufferoldatok és fiziológiás jelentőségük. Csapadékképződés és 

oldhatósági  szorzat. 
Gyakorlat:   Sav-bázis titrálások.  
  Sósavoldat titrálása a közelítőleg 0,1 M-os NaOH mérőoldat pontos 

koncentrációjának meghatározására; kénsavoldat koncentrációjának 
meghatározása.  

  Ecetsav koncentrációjának meghatározása; erős és gyenge sav 
meghatározása egymás mellett (gyomornedv-modell jellemzése).  

  Kromatográfiás eljárások I.  
  Papírkromatográfiás elválasztások: élelmiszerszínezékek 

vizsgálata felszálló papírkromatográfiával; fémionok elválasztása 
horizontális papírkromatográfiával 

 
5. hét 
Előadás:   13 Reakciósebesség és mechanizmus. Molekularitás, rendűség, 

sebességi egyenletek, hőmérséklet és reakciósebesség (ütközési 
elmélet, aktivált komplex). 

14-15 Több elemi lépésből álló reakciók. Katalízis. Enzimreakciók 
kinetikája. 

 Az elektrokémia alapjai: galvánelemek, elektródok és 
elektródpotenciál. 

Szeminárium:   
17-18 Kémiai termodinamika. A termodinamika fő tételei. Szabadentalpia 

és a kémiai folyamatok iránya. 
 Entrópia és a termodinamika II. főtétele. Szabadentalpia és a kémiai 

egyensúly. 
19-20 Reakciókinetika. A reakciósebesség definíciója és mérése. Egyszerű 

és összetett reakciók. A hőmérséklet és katalizátorok hatása a 
reakciósebességre. Enzimreakciók kinetikája. 

Gyakorlat:  Kromatográfiás eljárások II.  
  Ioncserélő kromatográfia: Na ionok megkötése kationcserélő gyantán; 

„ionmentes” víz előállítása.  
  Gélpermeációs kromatográfia (gélszűrés): fehérje oldat sómentesítése 

gélszűréssel.  
 
  Reakciókinetikai vizsgálatok.  
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  Az etilacetát elszappanosításának kinetikai jellemzése: a 
reakciósebesség vizsgálata szobahőmérsékleten és 50 oC-on.  

  Jodidion oxidációjának vizsgálata Landolt módszerrel: a jodidion 
koncentráció és a Cu(II)-ion katalizátor hatása a jodid - 
perszulfát reakció sebességére.  

 
6. hét 
Előadás:   16  Redoxifolyamatok termodinamikája. Az elektrokémia gyakorlati 

alkalmazásai. 
17-18 Szerves kémia: bevezetés, szén-szén, szén-heteroatom kötés. 

Szerves vegyületek csoportosítása. Elektroneltolódások szerves 
vegyületekben.  

 Sztereokémia. Királis molekulák és optikai aktivitás. Enantiomerek 
tulajdonságai: térszerkezet, konfiguráció, szétválasztás. 

Szeminárium:  
21-22 Elektrokémia. Galvánelemek és elektrolízis. Elektródok és 

elektródpotenciálok.  Redoxifolyamatok termodinamikája. 
Gyakorlati alkalmazásuk. 

23-24  Bevezetés a szerves kémiába. Szerves vegyületek csoportosítása és 
reakciói. A szerves vegyületek szerkezete. Sztereokémia és optikai 
aktivitás.  

Gyakorlat:   Kromatográfiás eljárások II.  
  Ioncserélő kromatográfia: Na ionok megkötése kationcserélő gyantán; 

„ionmentes” víz előállítása.  
  Gélpermeációs kromatográfia (gélszűrés): fehérje oldat sómentesítése 

gélszűréssel.  
  Reakciókinetikai vizsgálatok.  
  Az etilacetát elszappanosításának kinetikai jellemzése: a 

reakciósebesség vizsgálata szobahőmérsékleten és 50 oC-on.  
  Jodidion oxidációjának vizsgálata Landolt módszerrel: a jodidion 

koncentráció és a Cu(II)-ion katalizátor hatása a jodid - 
perszulfát reakció sebességére.  

7. hét 
Előadás:   19 Telített szénhidrogének: alkánok és cikloalkánok szerkezete, 

tulajdonságai, térszerkezetük, izomériájuk és kémiai reakcióik. 
20-21 Telítetlen szénhidrogének: alkének és alkinek. Alkének szerkezete, 

cisz- transz (geometriai) izomériája. Konjugált kettős kötésű 
vegyületek kötésviszonyai és fényabszorbciója. A szén-szén kettős 
és hármas kötés reakciói. 

 Izoprénvázas vegyületek és biológiai jelentőségük. Terpének. 
Karotinoidok. 
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  A-vitamin és a látás fotokémiai alapjai. 
Szeminárium:    

25-26 Telített szénhidrogének, alkánok és cikloalkánok.  
27-28 Telítetlen szénhidrogének, alkének és alkinek. Izoprénvázas 

vegyületek. 
Gyakorlat:  Spektrofotometria alapjai.  
  Anorganikus foszfát fotometriás meghatározása: kalibrációs 

görbe felvétele; ismeretlen oldat foszfát koncentrációjának 
meghatározása.  

  ATP és glükóz-1-foszfát (G-1-P) savlabil foszfáttartalmának 
meghatározása. 

   
  Elektrometriás pH-mérés.  

  Ismeretlen oldat pH-jának meghatározása; hígítás hatása erős és 
gyenge savak pH-jára.  

  Elektrometriás titrálás: erős és gyenge sav titrálása. 
  Pufferoldat pufferkapacitásának vizsgálata. 
8. hét 
Előadás:   22 Aromás vegyületek szerkezete, stabilitása, izomériája. Aromás 

heterociklikus vegyületek. Aromás vegyületek kémiai reakciói. 
23-24 Szerves halogéntartalmú vegyületek. Alkoholok és fenolok 

csoportosítása, fizikai tulajdonságai, előállítása. 
 Alkoholok és fenolok kémiai tulajdonságai, jellemző képviselőik. 

Éterek. 
Szeminárium:   

29-30 Aromás vegyületek szerkezete. Kondenzált gyűrűs és heterociklikus 
aromás vegyületek. Az aromás vegyületek kémiai reakciói.  

31-32 Szerves halogéntartalmú vegyületek. Orvosi alkalmazásuk és 
hatásuk az emberi környezetre. 

Gyakorlat:   Spektrofotometria alapjai.  
  Anorganikus foszfát fotometriás meghatározása: kalibrációs 

görbe felvétele; ismeretlen oldat foszfát koncentrációjának 
meghatározása.  

  ATP és glükóz-1-foszfát (G-1-P) savlabil foszfáttartalmának 
meghatározása. 

 
  Elektrometriás pH-mérés.  

  Ismeretlen oldat pH-jának meghatározása; hígítás hatása erős és 
gyenge savak pH-jára.  

  Elektrometriás titrálás: erős és gyenge sav titrálása. 
  Pufferoldat pufferkapacitásának vizsgálata. 
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9. hét 
Előadás:   25 Aldehidek és ketonok 
  Nitrogéntartalmú szerves vegyületek: aminok. 

26-27 Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek biológiailag fontos 
származékai. 

  Színezékek. Szulfonamidok. Alkaloidok. 
Szeminárium:    

33-34 Alkoholok és fenolok. Fontosabb alkoholok és fenolok.  
  Éterek. 

35-36 Aldehidek, ketonok és kinonok jellemzése, biológiailag fontos 
képviselőik. 

  Szerves kénvegyületek.    
Gyakorlat:   Redox titrálások.  

  Jodometria: Na2S2O3 mérőoldat pontos koncentrációjának 
meghatározása; etil-alkohol koncentrációjának meghatározása.  

  Bromatometria: zsiradékok jódbrómszámának meghatározása. 
 
  Enzimreakciók vizsgálata.  
   Tisztított glikogén foszforiláz b aktivitásának meghatározása.  
 A glikogén foszforiláz b aktivitásának változása a glükóz-1-P 

koncentrációval  
 
10. hét 
Előadás:   28 Mono- és dikarbonsavak. Karbonsavak származékai. Hidroxisavak 

és oxosavak. Prosztaglandinok. 
 29-30 Trikarbonsav-ciklus intermedierjei. 

 Aminosavak: szerkezet, sav-bázis jelleg, felosztás, kémiai reakciók. 
A peptidkötés sztereokémiája. Aminosav-szekvencia meghatározás 
alapjai. Természetes peptidek. 

Szeminárium:   
37-38 Nitrogéntartalmú szerves vegyületek. Szulfonamidok. Alkaloidok. 

Karbonsavak. Prosztaglandinok.  
39-40 Karbonsavak származékai. Detergensek. Helyettesített 

karbonsavak. A trikarbonsav ciklus közti termékei.  
Gyakorlat:   Redox titrálások.  

  Jodometria: Na2S2O3 mérőoldat pontos koncentrációjának 
meghatározása; etil-alkohol koncentrációjának meghatározása.  

  Bromatometria: zsiradékok jódbrómszámának meghatározása 
   Enzimreakciók vizsgálata.  
   Tisztított glikogén foszforiláz b aktivitásának meghatározása.  
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  A glikogén foszforiláz b aktivitásának változása a glükóz-1-P 
  koncentrációval 
  
11. hét 
Előadás:  31 Fehérjék szerkezete. 
 32-33 Monoszacharidok: szerkezet, jelentősebb képviselőik. 
  Di- és poliszacharidok. 
Szeminárium:    

41-42 Aminosavak szerkezete, felosztása, sav-bázis jellege és kémiai 
reakciói. 

  A peptidkötés. Biológiailag aktív peptidek. 
43-44 Fehérjék szerkezete és tulajdonságai. Fehérjék 

aminosavsorrendjének meghatározása.   
Gyakorlat:   Cukorkimutatási eljárások: ismeretlen cukoroldat azonosítása 

kémiai reakciók alapján.  
   Polarimetria: glükóz és fruktóz oldat koncentrációjának 

meghatározása. Az α-D-glükóz mutarotáció kinetikájának 
vizsgálata.  

 
   Kvantitatív fehérjemeghatározási módszerek: fehérjetartalom 

meghatározása biuret-reakcióval; fehérje-meghatározás Bradford-
módszerrel. 

   Glükóz kvantitatív meghatározása enzimatikus módszerrel.  
 
12. hét 
Előadás:  34 A szénhidrátanyagcsere alapjai. 
 35-36 Lipidek felépítése. Biológiai membránok szerkezete. 
  Szteránvázas vegyületek. 
Szeminárium:  

45-46 Szénhidrátok. Mono-, di- és poliszacharidok szerkezete, reakciói és 
jelentős képviselői. A szénhidrát anyagcsere kémiai alapjai. 

47-48 Lipidek felépítése. Biológiai membránok szerkezete. Szteránvázas 
vegyületek.   

Gyakorlat:  Cukorkimutatási eljárások: ismeretlen cukoroldat azonosítása 
kémiai reakciók alapján.  

   Polarimetria: glükóz és fruktóz oldat koncentrációjának 
meghatározása. Az α-D-glükóz mutarotáció kinetikájának 
vizsgálata.  
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   Kvantitatív fehérjemeghatározási módszerek: fehérjetartalom  
meghatározása biuret-reakcióval; fehérje-meghatározás Bradford-
módszerrel.  

   Glükóz kvantitatív meghatározása enzimatikus módszerrel.  
 
13. hét 
Előadás: 37 Nukleozidok, nukleotidok, nukleotid koenzimek.  

38-39 Nukleinsavak.  
 Fémkomplexek általános jellemzése. Komplexvegyületek 

kötéselmélete. Pearson-elmélet. 
Szeminárium:   

49-50 Nukleozidok, nukleotidok, nukleotid koenzimek. Nukleinsavak 
szerkezete. 

51-52  Fémkomplexek általános jellemzése. Komplex vegyületek 
kötéselmélete.   

Gyakorlat:  Vas fotometriás meghatározása. Ismeretlen oldat vastartalmának 
meghatározása. Vastartalmú gyógyszerek vizsgálata. Szérum 
vastartalmának meghatározása. 

   Szervetlen sók és komplexek vizsgálata. 
  Komplexképződés kimutatása; kettős és komplex sók 

disszociációjának vizsgálata. 
  Komplexometriás titrálások. Kalcium- és magnéziumionok 

meghatározása egymás mellett. 
   A víz keménységének meghatározása. 

 
14. hét  
Előadás:   40 Az élethez szükséges elemek áttekintése. Alkálifémek és 

alkáliföldfém kationok biológiai funkciói. 
41-42 Átmeneti fémek komplexeinek általános jellemezése. Fe- és Cu-

komplexek biológiai jelentősége. 
 Átmeneti fémek (Zn, Mo, Mn, Co, Cr, V, Ni, Pt és Au) 

komplexeinek biológiai jelentősége. Al és Sn csoport elemei. 
Szeminárium:   

53-54 Az élethez szükséges elemek áttekintése. Alkálifémek és 
alkáliföldfémek biológiai funkciói.  

55-56 A vas és réz biológiai jelentősége. 
 Átmeneti fémek komplexei.. 
Gyakorlat:   Vas fotometriás meghatározása. Ismeretlen oldat vastartalmának 

meghatározása. Vastartalmú gyógyszerek vizsgálata. Szérum 
vastartalmának meghatározása. 
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   Szervetlen sók és komplexek vizsgálata. 
  Komplexképződés kimutatása; kettős és komplex sók 

disszociációjának vizsgálata. 
  Komplexometriás titrálások. Kalcium- és magnéziumionok 

meghatározása egymás mellett. 
   A víz keménységének meghatározása. 
 
15. hét 
Előadás:   43 Szilícium vegyületek orvosi alkalmazása. A nitrogén megkötése és 

körforgalma. A foszfátion szerepe az energianyerési folyamatokban 
és a bioregulációban. 

44-45 Az oxigéncsoport elemeinek biológiai funkciói. 
  A halogének biológiai jelentősége. 
Szeminárium:  

57-58 Szilíciumvegyületek és orvosi alkalmazásuk. A nitrogén megkötése 
és körforgalma. Foszfátok szerepe az energianyerési és 
bioregulációs folyamatokban  

59-60 Az oxigéncsoport elemeinek biológiai funkciói. Az ózon és oxigén 
jellemzése. Halogének biológiai jelentősége és alkalmazása az 
orvostudományban. 

Gyakorlat:  Gyakorlati beszámoló. 
 
Az orvosi laboratóriumi analitika szempontjából kiemelt fontosságú 
vegyületek kémiája 
6 x 3 óra (6 óra előadás, 12 óra szeminárium) 

1. A klinikai kémiában meghatározott szubsztrát molekulák 
2. Klinikai kémiában fontos enzimreakciókhoz használt szubsztrátok 
3. Enzimatikus segédreakciók detektálásához használt vegyületek  
4. Immunológiai meghatározások detektálásához/méréséhez felhasznált 

jelző vegyületek 
5. Kemi-, és biolumineszcenciás reakciók 
6. Kémiai anyagok a képalkotásban 

 
Kötelező irodalom: 
1. Általános és bioszervetlen kémia, Gergely Pál - Erdődi Ferenc - Vereb György, 

Semmelweis Kiadó Budapest,  6. kiadás, 2005 
2. Szerves és bioorganikus kémia, Gergely Pál - Penke Botond - Tóth Gyula, 

Semmelweis Kiadó Budapest, 5. kiadás, 2006 
3. Orvosi kémia laboratóriumi gyakorlatok (jegyzet), 2007 (Dombrádi Viktor 

szerk.) 
4. Az előadások anyaga (http.//crc.med.unideb.hu) 
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Ajánlott irodalom:  
Christopher. M. Riley, Thomas W. Rosanske, Progress in Pharmaceutical and 
Biomedical Analasis Volume 3, Development and Validation of Analytical 
Methods 1996, Pergamon, Guildford 
John McMurry, Robert C. Fay, Chmeistry, 3rd edition, Prentice – Hall, 2001, New 
Jersey 
Reingold ID, Organic Chemistry, 2007, Indo American Books, Delhi 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A gyakorlatokon és szemináriumokon való részvétel kötelező, hiányzás esetén a 
gyakorlatvezetővel való megbeszélés után pótolható.  

 
Évközi számonkérés:  
Orvosi kémia blokk: 
A félév során a hallgatók két dolgozatot írnak a következő témakörökből: 

1. dolgozat: általános kémia 
2. dolgozat: szerves kémia 

A dolgozatírás órarenden kívüli időpontban történik. 
A dolgozatok eredménye alapján az alábbi megajánlott részjegyeket lehet 
megszerezni az adott témakörökből: 

90-100 %-os teljesítmény: 5 (jeles) 
80-89 %-os teljesítmény: 4 (jó) 
70-79 %-os teljesítmény: 3 (közepes) 

Az orvosi laboratóriumi analitika szempontjából kiemelt fontosságú vegyületek 
kémiája blokk: 
Kötelező szemináriumokon való aktív részvétel. Az elmélet anyag minden 
témaköréből az azt követő két szeminárum végén 15 perces teszt megírása. 

 
Index aláírás:  
feltétele a gyakorlatokon és szemináriumokon való eredményes részvétel. 
 
Vizsga típusa:  
kiemelt kollokvium 
A vizsgán a félév előadásainak és szemináriumainak anyagát kérjük számon. A 
szóbeli vizsga az általános kémia, szerves kémia, leíró biokémia és bioszervetlen 
kémia témaköréből történik egy-egy, összesen 4 tétel alapján. A szóbeli tételeket a 
félév elején minden csoport rendelkezésére bocsátjuk. 
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A félév során írt dolgozatok alapján megajánlott részjegyekkel a megfelelő 
témakörben (általános kémia és/vagy szerves kémia) a szóbeli felelet kiváltható. 
Ebben az esetben az adott témakörben a vizsga részeredménye megegyezik a 
megajánlott részjeggyel. Ennek elfogadásáról, vagy a megajánlott jegyet javító 
szándékáról a hallgató a vizsga kezdetén, a tételhúzás előtt nyilatkozik. 

 
Érdemjegy javítás:  
Orvosi kémia blokk: 
Megismételt vizsgával lehetséges. 
Az orvosi laboratóriumi analitika szempontjából kiemelt fontosságú vegyületek 
kémiája blokk: 
Írásbeli feladatok és utána szóbeli javítási lehetőség. 
 

 
 

BIZTONSÁGTECHNIKA ÉS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 
Kórházhigiénés Osztály, Alkalmazott Kémiai Intézet, OMSz 

Kredit: 2 
 

1. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:    18/6 
Gyakorlat  10/4  
3x3 óra elmélet Kórházhigiéne, 3x3 óra elmélet Munkavédelem, 2x5 óra gyakorlat 
Elsősegélynyújtás 
Tematika: 
 
 
Óra Kórházhigiéne tematika 
1. Laboratórium mint veszélyes üzem 
2. A nosocomialis fertőzésekről általában.  
3. A nosocomialis fertőzések részletes járványtana 
4. Vírusinfekciók; Vér- és testváladékok szerepe és értékelésük 
5. Hepatitisz vírusok (A, B, C, D, E), HIV – AIDS 
6. A vírusfertőzések megelőzésének lehetséges módjai 
7. A laboratóriui munkát végzők személyi higiénéjével kapcsolatos 

rendszabályok 
8. Teendők „behozott” anyag feldolgozására, illetve helyben történő vérvétel 

esetén 
9. A laboratóriumi környezet folyamatos fertőtlenítése 
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Óra Munkavédelem tematika 

1. A munkavédelem fogalma, jogi és szervezeti 
kérdések 

2. Balesetelhárítás és biztonság 

3. Munkaegészségügy és a munkakörülményeket meghatározó tényezők 

4. A környezeti hatások és a személyiség szerepe a munka-biztonságban 

5. Szerszámok, gépek és a villamosság biztonságtechnikája 

6. Kémiai biztonság és a vegyipari berendezések biztonság-technikája 

7. Munkavédelmi eszközök és felszerelések 

8. 
A tűzvédelem fogalma, jogi és szervezeti kérések, A tűzvédelem szabályai 

és eszközei 

9. Kémiai laboratóriumok munka- és tűzvédelmi követelményei, szabályai 

 

 

Óra Munkavédelmi témák rövid összefoglalása 
1.  - A munkavédelmi törvény (1993 évi, XCIII) helye, szerepe a 

jogrendszerben és fejezetei, munkavédelmi fogalmak, 
- a munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei és jogai, 
- a munkavédelem hatósági szervezetei és azok feladatai, 
- a munkavédelem munkahelyi szervezetei és azok feladatai, 
- munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás, 
- a munkavédelmi jogszabályok megszegésének következményei. 

2.  - A balesetelhárítás fogalma és feladatai, 
- munkabaleset és üzemi baleset fogalma, a munkabalesetek specifikus 

jegyei, 
- a baleseti folyamatokban résztvevő elemek, a balesetelhárítás jellemző 

vonásai, 
- balesetek kivizsgálása és jelentése, 
- a biztonság és a védettség fogalma, a biztonságtechnika kategóriái. 

3.  - A munkaegészségtan fogalma, területei, 
- a foglakozási ártalom és foglalkozási megbetegedés fogalma, 
- a foglalkozási megbetegedések megelőzésének eszközei, 
- a munkakörülmények fogalma és meghatározó tényezői. 

4.  - A környezet és személyiség kölcsönhatása: megterhelés, igénybevétel, 
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igénybevétel és alkalmazkodás, monotónia és telítődés, 
- viselkedés, magatartás, intelligencia, 
- munkatevékenység pszichikus szabályozását befolyásoló tényezők: 

vérmérséklet, jellem, hajlam, képesség, tehetség, rátermettség. 
5. - Kéziszerszámok, gépek baleseti veszélyforrásai, 

- villamos áram veszélyei, élettani hatása, elektromos sérülések, 
- az érintésvédelem feladata, érintésvédelmi osztályok és fokozatok, 
- biztonsági felszerelések és egyéni védőeszközök. 

6. - A kémiai biztonságról szóló törvény (2000. évi XXV.) célja, feladata, 
fejezetei, 

- vegyianyagok veszélyesség, méregerősség szerinti osztályozása, 
- foglalkozási mérgezések megelőzésének elvei, eszközei, 
- vegyianyagok kezelésének biztonságtechnikája, környezetvédelem, 
- vegyipari berendezések biztonságtechnikája. 

7. - Védőfelszerelések használatának indokai, védőfelszerelésekkel 
szemben támasztott követelmények, 

- kéz-, láb-, fejvédelem eszközei, 
- arc-, szem-, hallásvédelem eszközei, 
- légzésvédelem eszközei, védőruházat, 
- védőfelszerelések biztonságtechnikája. 

8. - A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló törvény (1996. évi 
XXXI.) helye, szerepe a jogrendszerben és fejezetei, a tűzvédelem 
hatósági, munkahelyi szervezetei és azok feladatai, 

- tűzvédelmi felvilágosítás, oktatás, vizsgáztatás,  
- tűzvédelmi jogszabályok megszegésének következményei. 
- A tűz, az égés fogalma, az égés szükséges és elégséges feltételei, 
- az éghető anyagok tűzveszélyességi jellemzői, tűzveszélyességi 

osztályok és osztálybasorolás, 
- tűzveszélyes tevékenység, dohányzás, raktározás, tárolás, szállítás 

szabályai, 
- tűzoltó eszközök, tűzjelzés, tűzoltás, jelentés, vizsgálat. 

9. - Kémiai laboratóriumban történő munkavégzés személyi és tárgyi 
feltételei, magatartási szabályok, 

- üvegeszközökkel végzett munka biztonságtechnikája, 
- nyomástartó edények kezelésének és vegyszerekkel végzett munkák 

biztonságtechnikája, 
- tűz- és robbanásveszélyes anyagok, műveletek, eszközök 

biztonságtechnikája. 
 

Óra Elsősegélynyújtás tematika 
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1. Az elsősegély fogalma, elsősegély szintek. Időfaktor. 

Eszméletlenség. Légúti elzáródás tünetei. 

Légútfelszabadító eljárások. „Gábor-féle” 

műfogás. 

2. A klinikai halál felismerése. 

Az újraélesztés ABC-jének elméleti alapjai. 

3-4. Keringés, légzés vizsgálata. Ökölcsapás a mellkasra. Lélegeztetés 

gyakorlása. „Gábor-féle” műfogás gyakorlása. 

5-6. Lélegeztetés gyakorlása 

7-8. Mellkaskompressziók gyakorlása. 

9-10. Újraélesztés eszköz nélkül. 

 
 
Kötelező irodalom: 
Taxler Andrea: Munka- és tűzvédelem, 1993, Budapest, HIETE jegyzet 
  
Ajánlott irodalom:  
1. Békési L., Nemskei K., Dr. Veszprémi Z.: Mindenkinek a munkavédelmi 
Törvényről, 1993, Budapest, NOVORG 
2. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági 
követelményeiről szóló 50/1999 (XI. 3.) EÜM rendelet 
3. A Kémiai Biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 
4. 25/2000 (IX. 30.) EÜM-SzCsM együttes rendelete, 1. számú melléklete: A 
veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK és CK értékei, illetve 
eltűrhető MK érték, valamint jellemző tulajdonságai. 
5. A 26/2000 (IX. 30.) EÜM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok 
elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 
6. A Tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. törvény 
7. Országos Tűzvédelmi Szabályzat 30/1996. évi BM rendelet 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint: írásbeli vizsga (teszt) 
Évközi számonkérés:  
Index aláírás:  
Érdemjegy javítás:  
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Tantárgyfelvétel felvétele: - 
 
 

FIZIKA 
Biofizikai és Sejtbiológiai  Intézet 

Kredit: 4 
1. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:    28/10 
Gyakorlat:  28/10 
 
 
Tematika: 
Fizika előadás részletes tematika 
Oktatási hét Téma rövid összefoglalása 

1-2. hét 

Fizikai alapfogalmak, alap- és 
mértékegységek. Tömeg, erő, munka, 
energia, teljesítmény. Newton törvényei. 
Súrlódás. Speciális mozgások. Energia-
fajták. Energia-megmaradás tétele. 

3-4. hét 

Folyadékok és gázok tulajdonságai. Hidro- és aerosztatikus 
nyomás. Arkhimédész törvény. Felületi feszültség. Kapillaritás. 
Áramló folyadékok és gázok tulajdonságai. Gázok 
tulajdonságai. Gáztörvények. Hőmennyiség, fajhő. 

5-6. hét 

Geometriai optika. Optikai alapfogalmak, sugármenetek. 
Visszaverődés, törés. Leképezési törvények. Optikai eszközök 
képalkotása. Prizma, rés, rács, diszperzió. 

7-8. hét 

A fény, mint elektromágneses hullám. Transzverzális hullám. 
Polarizáció. Elhajlás résen, rácson. Interferencia. Kettős törés. 
Cirkuláris dichroizmus. Optikai forgatás. Színképek, 
színképelemzés. 

9. hét 

Elektromos töltés, elektromos tér jellemzői, hatása. Töltés, 
feszültség, potenciál. Kondenzátor. Egyenáram. Ohm törvény. 
Kirchoff törvények. Elektromos áram. Egyenáram munkája. 
Elektromos munka, teljesítmény. Áramforrások kapcsolása. 

10. hét 
Mágneses tér jellemzői. Fluxus. Mágneses indukció: nyugalmi, 
mozgási. Lorentz-erő. Váltakozó áram keltése, tulajdonságai. 
Váltakozó áramú ellenállások. Váltakozó áram munkája, 
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teljesítménye. 

11. hét 
Fény-abszorpció, -emisszió: kvantáltság. A fény kettős 
természete. Abszorpciós fotometria. Fluorimetria. Áramlási 
citometria, sejtszeparálás. 

12. hét 
A félvezetők fajtái, felépítésük, működésük (félvezető dióda, 
tranzisztor, IC). Számítógépek (hardver). Lézerek. 

13. hét 
Jel. Jelfeldolgozás. Irányítás. Információ. Vezérlés. 
Szabályozás. Visszacsatolás. Automatizálás. Számítógépek 
(szoftver). 

14. hét 
Érzékszervek fizikája: Hang. Hallás. A hallás fizikája. 
Ultrahang és alkalmazása. Látás. A szem, mint optikai eszköz. 
A látás fiziológiája. 

 
Fizika gyakorlat részletes tematika 

Oktatási hét Gyakorlat címe 
4. hét Viszkozimetria  
5. hét Mérések diódával és tranzisztorral 
6. hét Computer-tomográfia szimuláció 
7. hét Elektromos áramkörök (eredő ellenállás meghatározása) 
8. hét Spektrofluorimetria 
9. hét Mérések Geiger-Müller csővel 

10. hét Mérések mikroszkóppal 
11. hét Törésmutató mérés 
12. hét Pótgyakorlat 
13. hét Pótgyakorlat 

 
Kötelező irodalom: 
  
Ajánlott irodalom:  
1. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.: Orvosi Biofizika. Medicina, 2006 
2. Damjanovich S. Mátyus L.: Orvosi Biofizika. Medicina, 2000. 
3. Rontó Gy. -Tarján I.: A Biofizika alapjai. Medicina. Bp. 1991. 
4. Fizika a gimnázium II., III., IV. osztály számára. Tankönyvkiadó, Bp. 
5. Szalay Béla: Fizikai összefoglaló. Műszaki könyvkiadó, Bp. 1981.  
6. SH Atlasz. Fizika. Springer Hungarica. Bp. 1993 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint: Szóbeli vizsgán a két kérdésre kapott érdemjegy alapján 
történik. 
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Évközi számonkérés: Évközi tanulmányi követelmények nincsenek. Az egyes 
gyakorlatokat követően a gyakorlatvezető ellenőrzi a mérési jegyzőkönyveket. 
 
 
Index aláírás: Az előadások látogatása. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele 
a gyakorlatok elvégzése, amit a gyakorlatvezető aláírásával hitelesít. 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele: - 
 
 

FUNKCIONÁLIS ANATÓMIA 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani  Intézet 

Kredit: 3 
1. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:    28/8 
 
 
Tematika: 
1.hét  Bevezetés: az anatómia definíciója, rövid története, a modern anatómia 
módszertana. 
Oszteológia: a csontok felépítése, biomechanikája, az emberi test fontosabb 
csontjai. Általános és részletes ízülettan: az ízületek felépítése, működési elveik, 
nagyobb ízületek, az ízületek mozgásainak elemzése. /Előadás/ 
 
2.hét  Általános izomtan és részletes izomtan. Az izmok felépítése, lényegesebb 
működési elveik. Főbb izomcsoportok, az izomcsoportok beidegzése, működése, a 
motoros egység fogalma. /Előadás/ 
 
3.hét  Fontosabb csontok, ízületek, izmok  bemutatása készítményeken. Az 
ízületek és egyes izomcsoportok működésének bemutatása, gyakorlása (ha lehet) 
élőben. Rtg. képek bemutatása. /Szeminárium/ 
 
4.hét A keringés szervrendszere. Felépítési és működési elvek. Vérkörök, magzati 
vérkeringés. Végtagok fontosabb vénái és artériái, az intravénás injekció fogalma 
és leggyakoribb helye. A felső végtag artériái, a vérnyomás mérésének helye, a 
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pulzusartéria. A szív funkcionális anatómiája. Nyirokkeringés, a nyirokrendszer. 
/Előadás/ 
 
5.hét A szív üregeinek, billentyűinek, saját ereinek demonstrálása készítményeken. 
Az aorta  és ágai, a nagy vénák valamint  a nyirokrendszer bemutatása 
készítményeken. Rtg. képek  bemutatása. /Szeminárium/ 
 
6.hét Emésztőrendszer I. Az emésztőrendszer felépítésének elvei. A szájüreg, 
garat, nyelőcső gyomor, belek funkcionális anatómiája. A hasüreg fontosabb 
részei. A hashártya fogalma, az emésztőrendszer egyes szerveinek a hashártyához 
való viszonya. /Előadás/ 
 
7.hét Emésztőrendszer II. A máj és a hasnyálmirigy funkcionális anatómiája. Az 
emésztőrendszer szerveinek vérellátása, a felszívódás fogalma. A vena portae és 
kapcsolatai a nagyvérkör fő vénás rendszereivel. A portális keringés fogalma és 
jelentősége. /Előadás/ 
 
8.hét A légzőrendszer funkcionális anatómiája. Az orrüreg, gége, tüdő felépítése, a 
gázcsere anatómiai alapjai. A mellkas szerkezete, főbb részei, a légzőizmok 
működése. A légzés mechanikája. /Előadás/ 
 
9.hét A kiválasztás szervrendszere, felépítése, főbb részei. A vese funkcionális 
anatómiája, a kiválasztás morphológiai alapjai. A vizeletelvezető szervek 
anatómiája, nemi különbségei. /Előadás/ 
 
10.hét  A férfi és női nemi szervek funkcionális anatómiája. A gonád telepek 
elhelyezkedése,  kapcsolatban az ivarsejtek érésével. A férfi és női ivarcsatorna 
részei, funkcionális jelentőségük. A női nemi ciklus. A külső nemi szervek 
morphológiája és funkciója. /Előadás/ 
 
11.hét  A mellüreg, hasüreg és a kismedence fontosabb zsigereinek bemutatása 
készítményeken. A hasüregei és kismedencei szervek hashártyaviszonyainak 
bemutatása készítményeken. Az egyes zsigerek rtg.  képének bemutatása. 
/Szeminárium/ 
 
12.hét  Szabályozó rendszerek anatómiája I. A neuroendokrin rendszer 
funkcionális anatómiája. Az agyalapi mirigy és a hypothalamus kapcsolata. Az 
agyalap mirigy, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a mellékvese, és a tobozmirigy 
funkcionális anatómiája, a termelt hormonjaik hatásmechanizmusa. A gonádok és a 
Langerhans sziget endokrin funkciója, hormonjaik. /Előadás/ 
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13.hét  Szabályozó rendszerek anatómiája II. A központi idegrendszer fő részei: az 
agyvelő és a gerincvelő makroszkópos anatómiája. Agykamrák és a liquor 
keringés. A legfontosabb működések kérgi lokalizációja, az agyidegi magvak 
lokalizációja, az agyidegek funkciója. 
/Előadás/ 
 
14. hét  Szabályozó rendszerek anatómiája III. A periphériás idegrendszer  
gerincvelői szakaszának szerveződése, a gerincvelői ideg fogalma, reflexívek. A 
vegetatív idegrendszer fő részei. Az érzékszervek funkcionális anatómiája. 
Agyvelő részeinek bemutatása készítményeken. /Előadás/  
 
Kötelező irodalom: 
Módis László: Funkcionális anatómia. Oktatási anyag az orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitikus képzéshez. DOTE Anatómiai, Szövet- Fejlődéstani 
Intézet, Debrecen, 1998. 
  
Ajánlott irodalom:  
Szentágothai-Réthelyi: Funkcionális anatómia 1-3. Semmelweis  Kiadó, Budapest, 
2002. 
Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza. Szerk.: Putz, R., Pabst,R. Semmelweis 
Kiadó, 1994. 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint: A hallgatónak legyenek ismeretei az emberi test 
szervrendszereiről, ismerje azok alapvető funkcióit. 
A kollokvium formája: írásbeli, rövid esszékérdések. A kérdések 60%-ának 
megválaszolása az elégséges szint. 
Évközi számonkérés: A hallgató a szemináriumokon (4 bonctermi foglalkozás a 
félévben) aktívan köteles részt venni, az oktató által kijelölt gyakorlati feladatot 
elvégezni. 
Évközben írásbeli számonkérés nincs.  
 
Index aláírás: A gyakorlatokon (szemináriumokon) a megjelenés kötelező, az index 
aláírása ennek hiányában megtagadható.   
 
Érdemjegy javítás: A TVSZ.-nek megfelelően egy félévben 2 alkalommal lehet 
javítóvizsgát tenni. A második alkalom Bizottság előtt történik, ha az írásbeli 
dolgozat sikertelen a hallgató szóbeli  vizsgát is tesz . 
 
Tantárgyfelvétel feltétele: - 
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INFORMATIKA ÉS KÖNYVTÁRISMERET I. 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 

Kredit: 3 
1. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:    56 
 
 
Tematika: 
1. Az informatika alapelvei. Neumann elv. Számítógép generációk. A 

számítógép funkcionális felépítése. Hardver és szoftver. Számrendszerek. 
Kódtáblázatok.  
Személyi számítógépek fizikai felépítése (Alaplap, processzor, memória, 
perifériák: input/output eszközök, háttértárak). Adathordozó eszközök és 
kapacitásuk.  

2. Szoftverek csoportosítása. Operációs rendszer fogalma, funkciói. A MS 
Windows operációs rendszer. A Windows képernyője. Programok indítása. 
Ablakműveletek. Billentyűzet és egér kezelése. Menük és ablakok.  
Információ tárolás a számítógép lemezein. Lemezegységek kezelése. 

3. A Windows Intéző használata. Lemez tartalomjegyzékének megjelenítése. 
Keresés. Műveletek állományokkal és mappákkal: mappák létrehozása, 
átnevezése, törlése; állományok másolása, mozgatása, törlése; csoportos 
műveletek. 

4. Állományok és mappák kezelésének gyakorlása. 
A vezérlőpult elemeinek ismertetése. Az operációs rendszer segédprogramjai. 

5. Táblázatkezelők szolgáltatásai. A MS Excel környezete. Alapfogalmak. Cellák 
szerkesztése. Adattípusok. Kitöltés sorozatokkal és minták alapján. 
Munkalapok. Tartomány kijelölése. Műveletek tartományokkal. 
Munkafüzetek. Műveletek munkalapokkal.  

6. Képletek és hivatkozások. Képletek beírása. Matematikai műveletek. 
Cellahivatkozási módok: relatív, abszolút és vegyes hivatkozás. 
Függvények. Argumentum nélküli függvények. Automatikus összegzés. 
Függvények beillesztése. Függvénytípusok. Statisztikai függvények. 

7. Formai beállítások. A munkalap formázása. Cellaformázás. 
Adatnyilvántartás. Adatnyilvántartás karbantartása. Adatlisták rendezése. 
Adatkigyűjtés: autoszűrő és irányított szűrő használata. Szűrési feltételek 
megadása. 
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8. Az adatok grafikus ábrázolása. A diagram részei. Diagram készítése. Diagram 
típusok. 
Oldalbeállítás. Nyomtatási kép, nyomtatás. 

9. Önállóan megoldott gyakorlati feladatok ellenőrzése. 

10. Szövegszerkesztők szolgáltatásai. A MS Word szövegszerkesztő környezete. 
Dokumentum nézetek. Alapszolgáltatások. Mozgás a szövegben, szöveg 
gépelése, javítása. Automatikus javítás. Műveletek dokumentumokkal. 
Dokumentumok tárolása, megnyitása. Új dokumentum létrehozása. Kísérő 
információk.  

11. Szerkesztőműveletek. Szövegrészek keresése és cseréje. Szerkesztőparancsok 
ismétlése, visszavonása. Szövegkijelölés. Szövegrészek másolása, mozgatása, 
törlése.  
Karakterformázás: betűtípus, stílus, méret beállítása. Bekezdésformázás, 
igazítás, behúzás, térköz, sortávolság, szövegbeosztás beállítása. Felsorolás és 
automatikus számozás. Tabulálás. 

12. Oldalbeállítások: margók, lapszámozás, fejléc, lábléc, laptördelés. Nyomtatási 
kép, nyomtatás. Helyesírás- és nyelvtani ellenőrzés. Korrektúra. Táblázatok 
szerkesztése.  

13. Körlevél készítése. Rajzok, képek elhelyezése dokumentumban. Keretek 
használata. 
Gyakorlati feladatok megoldása. 

14. Beszámoló, írásban és gyakorlatban. 
 
Kötelező irodalom: 
  
Ajánlott irodalom:  
Kunos Zsolt, Sőrés Tamás: Sokoldalú szövegszerkesztő, LSI Oktatóközpont 
Mogyorósi Istvánné: Szövegszerkesztés. Kossuth Kiadó, Budapest, 2003. 
Békefi Zoltán: Táblázatkezelő, 1999, PC-Start Stúdió, Talentum Kft, Budapest 
 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
Írásbeli vizsga és gyakorlati feladat megoldásának értékelése alapján. 
 
Évközi számonkérés:  
Három félévközi írásbeli számonkérés. 
 
Index aláírás:  
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A gyakorlatokon való részvétel kötelező, megengedett hiányzás mértéke 4 
óra/félév; valamint a három számonkérés sikeres teljesítése. 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele: - 
 
 

INFORMATIKA ÉS KÖNYVTÁRISMERET II. 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék, DE ENK Kenézy 

Élettudományi Könyvtára 
Kredit: 1 

2. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:  28/25 
 
 
Tematika: 
 
Informatika: Számítógépes hálózatok. Nagy kiterjedésű hálózatok. Lokális 
hálózatok. Internet alapok, az IP címzési rendszere. Internet szolgáltatások 
áttekintő ismertetése. World Wide Web. Keresés a hálózaton. Elektronikus 
levelezés. Távoli bejelentkezés, állományok átvitele. 
 
Könyvtárismeret: A könyvtár rövid története, felépítésének, használati 
szabályzatának megismerése után a könyvtári szolgáltatások bemutatása a könyvtár 
saját honlapján keresztül. A honlap felépítése, fontosabb menüpontok áttekintése. 
Anatómiai adatbázisok lekérdezése és alapvető használata, az online katalógus 
működése, a Medline használata angol keresőkérdés megfogalmazásával, a citáció 
és az impact faktor fogalmainak tisztázása és ezek használati jelentősége a 
tudományos életben 
 

 
1. Számítógépes hálózatok. A hálózatok előnyei, csoportosítási 

szempontjai. Adatátviteli lehetőségek. Hálózati topológiák. Nagy 
kiterjedésű hálózatok. Hálózatok felhasználói. Lokális hálózatok.  

 
2. Az Internet kialakulása. Az IP címzési rendszere. Internet szolgáltatások 

ismertetése. 
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3. Wold Wide Web. Fogalmak: HTML, HTTP, URL. Böngészés az 
Interneten. WWW kliensek szolgáltatásai. Keresés a hálózaton. 
Keresőszerverek. 

 
4. Elektronikus levelezés. Elektronikus levélcím. Elektronikus levél 

szerkezete. Levelező program használatának megismerése. Távoli 
bejelentkezés, állományok átvitele. Telnet. Nagy mennyiségű adat 
letöltése a hálózaton: ftp.  

 
5. Számítógépes vírusok. Tömörítő programok használata. 

 
Könyvtárismeret:  
 
1. modul 

Bevezetés a könyvtárba és a könyvtárhasználatba 
- könyvtári rendszerek és szolgáltatások, 
- az információszerzés hagyományos eszközei és az online katalógusok, 
- a MOB nyomtatott és Web-es változata 
- teljesszöveges elektronikus folyóiratok 
 

2. modul 
Orvostudomány az Interneten  
- anatómiai adatbázisok, anatómiai webhelyek 
- orvostudományi adatbázisok 
 

3. modul 
Orvostudományi adatbázisok  
- Medline, HFA, BioMed Central, The Cochrane Library 
 

4. modul 
- bizonyítékokon alapuló orvoslás, egészségügyi Web-helyek 
 

5. modul 
Önálló feladatmegoldás, a feladatok értékelése 

 
Kötelező irodalom: 
Antal Zoltánné, Karácsony Gyöngyi, Virágos Márta: Bevezetés az orvos-biológiai 
szakirodalmi információkeresésbe 
http://kenezy.lib.unideb.hu 
 
Ajánlott irodalom:  
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Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint: Írásbeli vizsga és gyakorlati feladat megoldásának értékelése 
alapján. 
 
Évközi számonkérés:  
 
Index aláírás: Az gyakorlatokon való részvétel kötelező.  
 
Érdemjegy javítás:  
 
 
Tantárgyfelvétel feltétele: Az Informatika és könyvtárismeret I. tantárgy sikeres 
teljesítése. 
 
 

MATEMATIKA ÉS STATISZTIKA 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 

Kredit: 4 
1. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:    28/6 
Gyakorlat:  28/10 
 
 
Tematika: 
Előadás 
1. Alapfogalmak. Függvények és jellemzésük. Függvény transzformációk. 
Adatok transzformációja.  
2. Számsorozatok és tulajdonságaik, határértékük. Számsorozatokra 
vonatkozó "rendőrelv".  
3. Függvények határértéke. Határérték véges helyen és a végtelenben. Véges 
határérték, végtelen határérték. 
4. Függvények differencia hányados- és differenciálhányados függvénye. 
Deriválási szabályok. Differenciálható függvény menetének vizsgálata. 
Differenciálhányados geometriai jelentése. 
5. Határozott integrál fogalma. Határozott integrál geometriai jelentése. 
Határozott integrál alkalmazása területszámításra. Határozatlan integrál.  
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6. Többváltozós függvények. Eseményalgebra. Események. Biztos-, 
lehetetlen esemény. Műveletek eseményekkel.  
7. Események valószínűsége. Klasszikus valószínűségi mező. Valószínűségi 
változó. Diszkrét-, folytonos eloszlás. Valószínűségi változók jellemzői. Várható 
érték. Szórás. Eloszlás függvény, sűrűség függvény.  
8. Nevezetes eloszlások. Binomiális eloszlás, Poisson eloszlás, egyenletes 
eloszlás. Gauss (normális) eloszlás és jellemzése.  
9. Populáció. Statisztikai minta. Mintavétel követelményei.  
10. Adathalmazok jellemzése számadatokkal. Átlag, medián, módusz, 
percentilis, szórás, terjedelem, relatív szórás,… . Adathalmazok jellemzése 
grafikusan. Hisztogramok, poligonok készítése.  
11. Becslések fajtái. Paraméteres-, nem paraméteres becslés, pontbecslés, 
intervallumbecslés. Konfidencia intervallum. Hipotézis vizsgálat. Megbízhatósági 
szint. Egymintás t-próba, kétmintás t-próba. Első-, másodfajú hiba, egy-, és 
kétoldalú statisztikai próbák. F-próba.  
12. Nem paraméteres próbák. Khí négyzet próbák. Varianciaanalízis.  
13. Legkisebb négyzetek módszere. Változók kapcsolatának vizsgálata. 
Korreláció- és regresszió számítás. Korrelációs együttható jelentése. 
Rangkorreláció. Lineáris regresszió. Nem lineáris regressziós görbék. Regressziós 
görbék alkalmazása becslésre, előrejelzésre.  
14. ROC analízis és alkalmazása laboratóriumokban.  
 
Gyakorlat: 
1. Alapfogalmak. Függvények és jellemzésük. Függvény transzformációk. 

Adatok transzformációja.  
2. Számsorozatok és tulajdonságaik, határértékük. Számsorozatokra vonatkozó 

"rendőrelv".  
3. Függvények határértéke. Határérték véges helyen és a végtelenben. Véges 

határérték, végtelen határérték. 
4. Függvények differencia hányados- és differenciálhányados függvénye. 

Deriválási szabályok. Differenciálható függvény menetének vizsgálata. 
Differenciálhányados geometriai jelentése. 

5. Határozott integrál fogalma. Határozott integrál geometriai jelentése. 
Határozott integrál alkalmazása területszámításra. Határozatlan integrál.  

6. Többváltozós függvények. Eseményalgebra. Események. Biztos-, lehetetlen 
esemény. Műveletek eseményekkel.  

7. Események valószínűsége. Klasszikus valószínűségi mező. Valószínűségi 
változó. Diszkrét-, folytonos eloszlás. Valószínűségi változók jellemzői. 
Várható érték. Szórás. Eloszlás függvény, sűrűség függvény.  

8. Nevezetes eloszlások. Binomiális eloszlás, Poisson eloszlás, egyenletes 
eloszlás. Gauss (normális) eloszlás és jellemzése.  
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9. Populáció. Statisztikai minta. Mintavétel követelményei.  
10. Adathalmazok jellemzése számadatokkal. Átlag, medián, módusz, percentilis, 

szórás, terjedelem, relatív szórás,… . Adathalmazok jellemzése grafikusan. 
Hisztogramok, poligonok készítése.  

11. Becslések fajtái. Paraméteres-, nem paraméteres becslés, pontbecslés, 
intervallumbecslés. Konfidencia intervallum. Hipotézis vizsgálat. 
Megbízhatósági szint. Egymintás t-próba, kétmintás t-próba. Első-, másodfajú 
hiba, egy-, és kétoldalú statisztikai próbák. F-próba.  

12. Nem paraméteres próbák. Khí négyzet próbák. Varianciaanalízis.  
13. Legkisebb négyzetek módszere. Változók kapcsolatának vizsgálata. 

Korreláció- és regresszió számítás. Korrelációs együttható jelentése. 
Rangkorreláció. Lineáris regresszió. Nem lineáris regressziós görbék. 
Regressziós görbék alkalmazása becslésre, előrejelzésre.  

14. ROC analízis és alkalmazása laboratóriumokban.  
 
Kötelező irodalom: 
Dr. Fazekasné Kis Mária: Matematika és statisztika elemei  
Dr. Fazekasné Kis Mária: Matematika és statisztika gyakorló feladatok 
 
Ajánlott irodalom:  
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint: Szóbeli vizsga, amennyiben a hallgató a félév során megírt 
zárthelyi dolgozatok alapján megajánlott jegyet nem fogadja el. 
 
Évközi számonkérés: A szorgalmi időszakban két zárthelyi dolgozat az előadások 
anyagából. Mindkét dolgozatból külön-külön legalább  50%-os teljesítmény 
elérése szükséges az elégséges szinthez. 
A szorgalmi időszakban egy zárthelyi dolgozatban manuálisan matematikai 
feladatok megoldása, valamint egy számítógépes számonkérés statisztikai 
feladatok megoldásából. Mindkét számonkérésből külön-külön legalább 50%-os 
teljesítmény elérése szükséges az elégséges szinthez. 
 
Index aláírás: A két zárthelyi dolgozat külön-külön legalább 50%-os teljesítése. A 
két számonkérés külön-külön legalább 50%-os teljesítése. A gyakorlatok látogatása 
kötelező, a hiányzás mértéke nem lehet több a TVSZ-ban megengedettnél.  
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele: - 
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ANGOL I. 

Idegennyelvi Lektorátus 
Kredit: 0, kritériumfeltétel 

1. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   56/18 
 
Tematika: 
 
Hét Lexika Nyelvtan Készségek 

1. Objects in the room, 
numbers 1-10, the days 
of the week  

the alphabet 
 

Spelling 
 

2. Introduction, numbers 
from 10-20 

is / are 
Plurals 

Listening - Numbers 

3 Countries and towns 
Numbers from 20-30 

his /her, Where is he / 
she from? Where are 
you from?  
 

Listening an speaking - 
Information gap 
Reading - Miguel and 
Glenna 
Listening and speaking - 
Personal details, numbers 

4. Jobs, personal details 
Numbers from 30-100 

Questions and 
negatives 

Listening and speaking - 
classroom language 

5. Everyday English- 
social expressions and 
conversations in the 
classroom 
Food and drink  
Requests 

Present simple 
Short answers 

Reading - A pop group 

6. Family relations 
On the phone 

Possessives 
Who? It / they 
our, their 
have/has 

Reading and writing - My 
best friend 
Spelling 

7.Stop and check, test paper 
8. Sports, food and drinks 

Languages and 
nationalities 
Numbers and prices 

Present simple - 
I/you/they 
a/an 

Listening and speaking - 
At a party 

9. The time Present Simple Speaking - A questionnaire 
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Words that go together (he/she/it) 
usually / sometimes/ 
never 

10.Stop and check, test paper 
11. Adjectives 

Can I...? 
Question Words 
It/them 
this/that 

Reading and writing - A 
postcard 

12. Rooms and furniture 
Directions 

There is/are 
any  
prepositions 

Reading and speaking -
Sydney 
Listening and writing - My 
home town 

13.Stop and check, test paper 
14.Revision tests 
 
 
Hét Lexika Nyelvtan Készségek 
1.Revision Tests   
2. Adverbs 

Word pairs 
Present perfect vs. 
Past simple 2 
short answers 

Listening - The band Style 

3. Jobs have to, should, must 
1 

Speaking- giving advice 
Writing - writing formal 
letters 

4. Words that go together 
At the doctor’s 

have to, should, must 
2 

Reading- Problem page 
Listening- a  
 conversation between a 
doctor and a patient 

5. Stop and check, test paper 
6. Going places Time conditional  

clauses 1 
Listening - What if...? 

7. take, get, do, make  
In a hotel 

Time conditional  
clauses 2 

Listening and speaking - 
conversation with a 
receptionist 

8. Dangerous situations Verb patterns 2 
used to, manage to 

Reading - Don’t look down 

9. -ed/-ing adjectives Exclamations with so 
and such 

Listening and speaking - It 
was a joke 

10. Stop and check, test paper 
11. Verbs and nouns that go 

together 
Passives Listening and speaking - 

The world’s most common 
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Notices habit: chewing gum 
12. Phrasal verbs 

Social expressions 2  
Second conditional  
might 

Reading and listening - 
Ghost stories 

13. Word formation 
Telephoning 
Saying goodbye 

Present perfect 
continuous 
Adverbs 
Past perfect 
Reported statements 

Listening and speaking- 
Giving news 
Writing letters 
Listening - Talk to me 
Writing a story 

14. Test paper, evaluation, grading, semester closing 
 
Kötelező irodalom:  
Liz and John Soars: New Headway Beginner  - Student’s Book & Workbook 
Liz and John Soars: New Headway Pre-Intermediate Student’s Book & Workbook 
 
Ajánlott irodalom:  
Angol nyelvű könyvek: John and Liz Soars: New Headway Beginner (Student’s 
Book and Workbook),  
Raymond Murphy: Essential Grammar in Use, Michael McCarthy, Felicity O’Dell: 
English Vocabulary in Use - Elementary 
Raymond Murphy: English Grammar in Use, Stuart Redman: English Vocabulary 
in Use - Pre-Intermediate & Intermediate 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A tanulóknak alapszinten kell elsajátítania angol nyelven nyelvtani és lexikai 
szerkezeteket, illetve készségeket, mint az olvasás, írás, hallás utáni szövegértés és 
beszéd.  
 
Évközi számonkérés:  
írásbeli és szóbeli számonkérések  
 
Index aláírás:  
Az órák látogatása kötelező. Amennyiben a hiányzások száma meghaladja a három 
alkalmat, az beszámoltatást illetve aláírás-megtagadást vonhat maga után. 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
 

ANGOL II. 
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Idegennyelvi Lektorátus 
Kredit: 0, kritériumfeltétel 

2. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   56/18 
 
Tematika: 
Lexikális alapismeretek elsajátítása: országok, tárgyak, család, melléknevek, étel, 
ital, igék, foglalkozásnevek, szabadidős tevékenységek, szobák, bútordarabok, a 
repülőgép részei, nyelvek és nemzetiségek, kapcsolatokat kifejező kifejezések, 
vásárlás és boltok, város és vidék szavai, kifejezései, ruhadarabok nevei. Nyelvtani 
alapismeretek elsajátítása: az egyszerű jelen kifejezése, kérdés, tagadás, there 
is/are gyakorlása, helyhatározók, some, any, this, that, these, those, can/can’t 
használata, egyszerű múlt idő, időhatározók, megszámlálható és 
megszámlálhatatlan főnevek, much, many használata, közép- és felsőfok. A négy 
készség, írás olvasás, hallás utáni szövegértés, beszéd, fejlesztése különböző 
olvasási feladatokon, párbeszédeken, képek leírásán, magnószövegeken, 
levélíráson, kitöltendő kérdőíveken, pár- és csoportmunkán keresztül 
 
 Angol II. kezdő részletes tematika 
Tankönyv: 
Liz and John Soars: New Headway Beginner  - Student’s Book & Workbook 
 
Oktatási 
hét 

Lexika Nyelvtan Készségek 

1.Revision tests 
2. Saying years 

When’s your 
birthday? 

Was/were born 
Past Simple  
irregular verbs 

Reading - A newspaper 
article 
Listening and speaking - 
Homes around the world 

3. Sports and leisure  
Filling in forms 

Past Simple - 
regular and 
irregular 
Questions and 
negatives 

Listening and speaking - 
Holidays 

4. Stop and check, test paper 
5. Requests and offers  

Verbs and nouns that 
go together 
What’s the problem? 

can/can’t Reading and listening - 
The things you can do on 
the internet 
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6. Food and drink 
In a restaurant  
Going shopping 

want and would 
like  

Reading - She only eats 
junk food  

7. Stop and check, test paper 
8. Colours and clothes 

 
Present 
Continuous  

Reading and speaking - 
Today’s different 

9. What’s the matter? Present 
Continuous  
Questions and 
negatives 

Writing - The last I was ill  

10. Transport and travel 
Going sightseeing 

Question word 
revision 

Reading - An amazing 
journey 

11.Stop and check, test paper 
12.Revision - topics and dialogues 
13.Picture description  
14.Revision tests, evaluation, semester-closing 
 
Angol II. középhaladó részletes tematika 
 
Lexikális ismeretek elsajátítása: összetett igék, jellemábrázoló melléknevek, 
összetett főnevek, összetartozó főnevek és melléknevek, idiómák, házassággal, 
születéssel, halállal kapcsolatos kifejezések. Nyelvtani ismeretek elsajátítása: 
bejezett jelen és egyszerű múlt összehasonlítása, passzív szerkezetek, a feltételes 
mondatok négy fajtája, időhatározós mondatok, módbeli segédigék, a folyamatos 
befejezett jelen, időhatározós kifejezések, indirekt kérdések, utókérdések, indirekt 
mondatok. A négy készség, írás olvasás, hallás utáni szövegértés, beszéd, 
fejlesztése különböző olvasási feladatokon, fordításon, párbeszédeken, 
magnószövegeken, képek leírásán, pár- és csoportmunkán keresztül 
Tankönyv: 
Liz and John Soars: New Headway Pre-Intermediate Student’s Book & 
Workbook 
 
Hét Lexika Nyelvtan Készségek 
1.Revision Tests   
2. Adverbs 

Word pairs 
Present perfect vs. 
Past simple 2 
short answers 

Listening - The band Style 

3. Jobs have to, should, 
must 1 

Speaking- giving advice 
Writing - writing formal 
letters 
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4. Words that go together 
At the doctor’s 

have to, should, 
must 2 

Reading- Problem page 
Listening- a  
 conversation between a 
doctor and a patient 

5. Stop and check, test paper 
6. Going places Time conditional  

clauses 1 
Listening - What if...? 

7. take, get, do, make  
In a hotel 

Time conditional  
clauses 2 

Listening and speaking - 
conversation with a 
receptionist 

8. Dangerous situations Verb patterns 2 
used to, manage 
to 

Reading - Don’t look down 

9. -ed/-ing adjectives Exclamations 
with so and such 

Listening and speaking - It 
was a joke 

10. Stop and check, test paper 
11. Verbs and nouns that go 

together 
Notices 

Passives Listening and speaking - 
The world’s most common 
habit: chewing gum 

12. Phrasal verbs 
Social expressions 2  

Second 
conditional  
might 

Reading and listening - 
Ghost stories 

13. Word formation 
Telephoning 
Saying goodbye 

Present perfect 
continuous 
Adverbs 
Past perfect 
Reported 
statements 

Listening and speaking- 
Giving news 
Writing letters 
Listening - Talk to me 
Writing a story 

14. Test paper, evaluation, grading, semester closing 
 

A gyakorlati órák során egyéni, pár- és csoportmunkán keresztül a készségek 
fejlesztése. 
 

Kötelező irodalom:  
Liz and John Soars: New Headway Beginner  - Student’s Book & Workbook 
Liz and John Soars: New Headway Pre-Intermediate Student’s Book & Workbook 
 
Ajánlott irodalom:  
Angol nyelvű könyvek: John and Liz Soars: New Headway Beginner (Student’s 
Book and Workbook),  
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Raymond Murphy: Essential Grammar in Use,  
Michael McCarthy, Felicity O’Dell: English Vocabulary in Use - Elementary 
Raymond Murphy: English Grammar in Use,  
Stuart Redman: English Vocabulary in Use - Pre-Intermediate & Intermediate 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A tanulóknak alapszinten kell elsajátítania angol nyelven nyelvtani és lexikai 
szerkezeteket, illetve készségeket, mint az olvasás, írás, hallás utáni szövegértés és 
beszéd. Képessé kell válnia arra, hogy alapfokú szinten tudjon kommunikálni, 
leveleket illetve irányított fogalmazásokat tudjon írni 
 
Évközi számonkérés:  
írásbeli és szóbeli számonkérések  
 
Index aláírás:  
Az órák látogatása kötelező. Amennyiben a hiányzások száma meghaladja a három 
alkalmat, az beszámoltatást illetve aláírás-megtagadást vonhat maga után. 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
Az Angol I. sikeres teljesítése. 
 

 
 

BIOKÉMIA ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA I. 
(ORVOSI LABORATÓRIUMI ISMERETEK ÉS SZÁMOLÁSOK) 

Klinikai Kutató Központ 
Kredit: 5 

2. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
Gyakorlat:  42/15 
 
 
Tematika 
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7. Laboratóriumi számolások fontossága, nevezéktan, mértékegységek és 
átváltások 

8. Tömeg és térfogatmérés és eszközei,  
9. Víz és vegyszerek minősége az orvosi diagnosztikai vagy kutató 

laboratóriumban 
10. Laboratóriumi eszközök és tisztán tartása, eszközök anyaga és és azok 

hatása a mérő/kísérleti rendszerre/eredményre 
11. Laboratóriumi számítások I, oldatok, koncentrációk kifejezése, 

átszámolások koncentrációk között  
12. Laboratóriumi számítások II, hígítások, sororozathígítások,  
13. Pufferek és oldatkoncentrációk, hígulások hatása kis térgogatokban 
14. Minták orvosi laboratóriumban 
15. Oldatok, minták tárolása, stabilitása, ellenőrzése 
16. Kalibrálások, visszavezethetőség, minőségbiztosítás 
17. Centrifugák, termosztátok, rázógépek, homogenizátorok 
18. Fotometria alapja, Beer törvény és alkalmzása, standard görbék oldatok 

koncentrációjának meghatározása szempontjából 
19. Eszközök működésének ellenőrzési lehetőségei 
20. Számítástechnika és különböző programok alkalmazása 

 
Szemináriumok és gyakorlatok 
A fentiek gyakorlati bemutatása, mérések elvégzése, számolási feladatok 
megoldása. 

 
Kötelező irodalom 
Az ismertetésre kerülő eszközök útmutatói és az előadások anyaga 
(http.//crc.med.unideb.hu)  
 
Ajánlott irodalom  
Russell J. Laboratory Mathematics.1999 Mosby, Inc.  St. Louis 
CLSI vonatkozó dokumentumainak lehetőleg 2003 utáni kiadásai (Clinical and 
Laboratory Standards 
Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 
USA,) 
  
Tantárgyi követelmények 
 
Követelményszint: A gyakorlati jegyzőkönyv kidolgozása. Feladatmegoldás 
minden elméleti órát követő gyakorlaton 
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Évközi számonkérés: Gyakorlatokon megoldott feladatok 1-5 közötti érdemjeggyel 
történő értékelése. Azok matematikai átlaga alapján jegymegajánlás. 

Index aláírás:. A gyakorlatokon felkészülten történő aktív részvétel. 

Érdemjegy javítás: írásbeli feladatok és utána szóbeli értékelésük. 
 
 
Tantárgyfelvétel feltétele: - 
  

FIZIKAI KÉMIA (ea.) 
Fizikai Kémiai Tanszék 

Kredit: 3 
2. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/6 
 
 
Tematika: 
1. A termodinamika I. főtétele. A termodinamikai állapot jellemzése, 
állapotegyenletek. Munka, hő, belső energia, entalpia, mólhők. Reakcióhő, 
képződéshő, Hess tétele. A reakcióhő hőmérsékleti függése: Kirchhoff-tétel.  
 
2. A termodinamika II. és III. főtétele. A természeti folyamatok iránya, 
potenciálfüggvények. Entrópia, szabadenergia, szabadentalpia. Hőerőgépek és 
hűtőgépek. Az anyagok termodinamikai viselkedése alacsony hőmérsékleten, az 
abszolút zérus fok elérhetetlensége. A II. és III. főtétel statisztikus mechanikai 
aspektusai.    
 
3. Fázisátmenetek. Párolgás, olvadás, allotróp átalakulások. A 
Clausius-Clapeyron-egyenlet. Fázisdiagramok, a Gibbs-féle fázistörvény. 
 
4. Elegyek I. Ideális és reális elegyek, parciális moláris mennyiségek, elegyedési 
hő, kémiai potenciál. Az aktivitás. Raoult és Henry törvényei. Folyadékelegyek 
gőznyomás és forráspont diagramjai, a desztilláció elvi alapjai. 
 
5. Elegyek II. Ideális és reális oldatok, az oldhatóság hőmérséklet- és 
nyomásfüggése. Híg oldatok törvényei. Elektrolitoldatok belső szerkezete, 
aktivitása, a Debye-Hückel-féle határtörvény.  
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6. Kémiai egyensúly. A szabadentalpia minimuma reaktív rendszerekben, 
egyensúlyi állandó. Az egyensúlyi állandó hőmérséklet- és nyomásfüggése. A 
legkisebb kényszer elve. Oldategyensúlyok. 
 
7. Transzportjelenségek. Hővezetés, diffúzió, viszkozitás. Elektrolitok 
vezetőképessége, a fajlagos és moláris vezetés, átviteli szám. Elektrolízis, Faraday 
törvényei, bomlásfeszültség, leválási potenciál, túlfeszültség. 
 
8. Galvánelemek. Elektródtípusok, eletródpotenciál, elektromotoros erő, 
kapocsfeszültség. Az elektromotoros erő hőmérsékletfüggése. Gyakorlati 
fontosságú galvánelemek.      
 
9. Reakciókinetika I. Elemi reakciók, a kinetikai tömeghatás törvénye. Összetett 
reakciók, a Bodenstein-elv. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése, aktiválási 
energia, az ütközési és az aktivált komplex elmélet alapjai.  
 
10. Reakciókinetika II. Homogén és heterogén katalízis. Enzimreakciók 
kinetikája, Michaelis-Menten-egyenlet, a szubsztrátum különféle kinetikai hatásai. 
Reakciókinetikai modellek a biológiában.  
 
11. Az anyag atomos szerkezete, a kémiai kötés. A kvantummechanikai leírás 
elemei, függetlenrészecske-közelítés, atomi pályák, MO és VB módszer, 
molekulapályák, kötések, hibridizáció. A molekulák dielektromos és mágneses 
sajátságai, másodlagos kötések. Ionos kötés, fémes kötés, az anyagi halmazok 
szerkezete. 
 
12. Anyagszerkezeti vizsgáló módszerek I. Forgási, rezgési és elektrongerjesztési 
spektrumok, Raman-spektroszkópia, elektronspektroszkópia, tömegspektrometria. 
Röntgen-, elektron- és neutrondiffrakció, NMR-spektroszkópia. 
 
14. Makromolekulák I. A makromolekuláris oldatok sajátságai. A moláris tömeg 
és meghatározásának módszerei. Donnan-egyensúly, dialízis. A makromolekulák 
térbeli szerkezete, a statisztikus gombolyag. 
 
15. Makromolekulák II. A kolloidok osztályozása, előállítása. Stabilitás, 
elektromos kettősréteg, micellaképződés. A felületi feszültség és felületaktív 
anyagok, Gibbs-izoterma. 

 
 
Kötelező irodalom: 
1. Póta György: Előadási jegyzetek, 2006- 
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Ajánlott irodalom:  
 
1. Fizikai kémia gyógyszerészhallgatók számára, 6. kiadás,  egyetemi jegyzet, 

Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008. 
2. P. W. Atkins: Fizikai kémia, I-II-III, TK, Bp. 2002. 
3. Erdey-Grúz T.: A fizikai kémia alapjai, MK, Bp. 1972. 
4. P. W. Atkins, J. De Paula: Physical Chemistry for the Life Sciences, Oxford 

University Press, Oxford 2006.   
 
  
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint: szóbeli vizsga 
 
Évközi számonkérés:  
 
Index aláírás: Nincs külön feltétel, de az előadásokon elvárjuk a részvételt. 
 
Érdemjegy javítás:  
 
 
Tantárgyfelvétel feltétele: Az Általános és szervetlen kémia (ea.) és a Matematika 
és statisztika tantárgyak sikeres teljesítése. 
 
 
 

FIZIKAI KÉMIA (gy.) 
Fizikai Kémiai Tanszék 

Kredit: 2 
2. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   28/10 
 
 
Tematika: 
 
1. Sűrűségmérés piknométerrel. Oldószerelegy összetételét jellemző móltörtek 

kiszámítása, az összetétel és a sűrűség összefüggésének tanulmányozása. 
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2. Kalorimetria. A kalorimetria elvének alkalmazása fémek hőkapacitásának 
meghatározására. 

 
3. Oldatok vezetőképességének mérése. Az oldott anyag minőségének és 

koncentrációjának hatása az oldat vezetőképességére. 
 
4. Spektrofotometria. Színes oldott anyag spektrumának felvétele és 

koncentrációjának mérése. 
 
5. Gázvolumetria. Szilárd minta NaHCO3-tartalmának meghatározása a belőle 

fejleszthető szén-dioxid térfogatának mérésével. 
 
6. pH-mérés. Sósav- és ecetsav-oldat pH-metriás titrálási görbéjének felvétele. 
 
7. Híg oldatok fagyáspontcsökkenésének mérése. Oldatok lehűlési görbéinek 

felvétele és az oldószer krioszkópos állandójának meghatározása. 
 
8. Elektrolízis. Az áthaladt töltés kiszámítása a különböző kísérleti adatokból. 
 
9. Polarimetria. Fajlagos forgatóképesség és koncentráció meghatározása, a 

glükóz mutarotációjának tanulmányozása. 
 
10. Oldási entalpia meghatározása. Kevéssé oldódó só oldékonyságának 

meghatározása több hőmérsékleten vezetőképesség alapján 
 
11. Galvánelem elektromos erejének mérése. [Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4- redoxi 

rendszer vizsgálata 
 
 
Kötelező irodalom: 
2. Fizikai kémiai laboratóriumi gyakorlat I. (Bevezetés a fizikai kémiai 

mérésekbe) Készítette: Dr. Csongor Józsefné, Dr. Horváthné Dr. Csajbók Éva, 
Dr. Kathó Ágnes 2007  

 
Ajánlott irodalom:  
1. Póta György: Előadási jegyzetek, 2006- 
2. Póta György: Fizikai kémia gyógyszerészhallgatók számára, egyetemi jegyzet, 

6. kiadás,  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008. 
3. P. W. Atkins: Fizikai kémia, I-II-III, TK, Bp. 2002. 
4. Erdey-Grúz T.: A fizikai kémia alapjai, MK, Bp. 1972. 
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5. P. W. Atkins, J. De Paula: Physical Chemistry for the Life Sciences, Oxford 
University Press, Oxford, 2006. 

 
  
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint: 30%-ban az írásbeli dolgozatok, 70%-ban a jegyzőkönyvek 
minősítése alapján. Részvétel a gyakorlaton. A gyakorlat elvégzéséhez szükséges 
elméleti alapok kellő ismerete. A gyakorlati feladat kellő ismerete. Részletes 
laboratóriumi jegyzőkönyv készítése. 
Óra eleji írásbeli dolgozat a felkészülés ellenőrzésére. A részletes mérési és 
számítási eredményeket tartalmazó laboratóriumi jegyzőkönyv benyújtása a 
laboratóriumi munka megítéléséhez. 
 
Évközi számonkérés: Zárthelyik íratása,  jegyzőkönyv osztályozása 
 
Index aláírás: A gyakorlatokon  való részvétel kötelező.  
 
Érdemjegy javítás:  
 
 
Tantárgyfelvétel felvétele:  
A Fizikai kémia (ea.) párhuzamos felvétele. 
 

HISZTOLÓGIA ALAPJAI I. 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 

Kredit: 2 
2. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   14/4 
Gyakorlat:  14/8 
 
 
Tematika: 
 
Főbb témakörök: Az optikai mikroszkóp működése, részei. A fluorescens, 
fáziskontraszt, polarizációs és invert mikroszkóp működése. A szövettani 
mintavétel, a minta rögzítése, a fixálok összetétele és hatása. A decalcinálási 
módszerek, a beágyazás.  A mikrohullámú készülék működése. A paraffinos és 
kriosztásos metszetkészítés. A fagyasztva szárítási eljárás és felhasználási területei. 
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A festékek definíciója, a szövettani festési módszerek általános elvei, egyes 
festések specifitása. 
 
Részletes tematika: 
 
1.hét  Az optikai mikroszkóp működési elve. Az optikai mikroszkóp mechanikus 
és optikai elemei. A kollektor, a kondenzor, az objektív és az okulár fogalma. A 
numerikus appertura meghatározása. A mikroszkóp felbontóképessége, az Abbé 
féle egyenlet. Az objektívek lehetséges hibái, a színi és gömbi eltérés fogalma, 
korrekciós lehetőségek. /Előadás/ 
 
2.hét  A közönséges fénymikroszkóp használatának gyakorlása. A mikroszkóp 
optikai centrálása Köhler szerint. A tárgyasztal használata. A makro- és 
mikrométer csavarok megkülönböztetése, a tárgy képének élesre állítása. A 
kondenzor használata. Az okulár beállítása a szem optikai hibájának korrigálására. 
A tárgy vizsgálatának gyakorlása, az objektivek használata, beleérve az immerziós 
objektívet is. /Gyakorlat/ 
 
3.hét  A fluorescens, a fáziskontraszt, a polarizációs és az invert mikroszkópok 
működési elve, fizikai alapjaik. Használatuk területei, az általuk vizsgálható 
biológiai anyagok jellemzői. A vizsgálandó preparátumok esetleges előkészitése. 
Fluorescens festékekkel végzett reakciók , a topo-potikai reakciók lényege, elveik. 
Fluorescens, fáziskontraszt, polarizációs, és invert mikroszkópok megtekintése 
működés közben. /Gyakorlat/ 
 
4.hét  Demonstráció a mikroszkópokról tanultakból.  
A szöveti mintavétel módjai /biopsia, necropsia/. A minta rögzítésének általános 
elvei. A  paraffinos beágyazás egyes lépései, a folyamat elméleti háttere. /fixálás, 
mosás, dehidrálás, beágyzás paraffinba/. /Előadás/ 
 
5.hét  A fontosabb fixálálok össszetétele, hatásmechanizmusa. Az egyes fixatív 
anyagok sajátosságai. -etanol, metanol, aceton, ecetsav, trichlorectsav, picrinsav, 
formaldehid, gutaraldehid, higanyclorid, osmium tetroxid – alkalmazásuk módja. 
/Előadás/ 
 
6.hét  Kemény szövetek fixálása és dekalcinálása, dekalcinálási módszerek ( 
szerves, szervetlen savak, kelátképzők). A fixálók eltávolítása, víztelenítés és  
paraffinba ágyazás elmélete. A beágyzás különböző módjai, paraffinos block 
készítése. Mikrotómok, mikrotómkések. /Előadás/ 
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7.hét  Paraffinos metszet készítése. A tárgylemezek előkészítése, tisztítása és 
coatingolása, silanizálás. Metszet készítés kerekes és szánkás mikrotommal. A 
metszetek terítése, különböző módszerekkel. A kész paraffinos metszet szárítása 
termosztátban. /Gyakorlat/ 
 
8.hét  Demonstráció a paraffinos beágyzás és metszetkészítés menetéből 
Fagyasztott, kriosztátos metszet készítése. A minta fagyasztása különböző módon, 
a fagyasztott minta metszése a kriosztátban. A metszés gyakorlása, a kriosztát 
egyes funkcióinak értelmezése, gyakorlása. /Gyakorlat/ 
 
9.hét  A fagyasztva szárítási eljárás elmélete, felhasználási területei. A 
hisztopathológiai vizsgálatra küldött anyagok feldolgozási lehetőségei, az anyag 
nyilvántartásának módja, kódolása, archiválásának módja, az erre vonatkozó 
rendelkezések. /Előadás/ 
 
10.hét  A festék fogalmának definiciója, a festékek csoportosítása kémiai 
szerkezetük alapján (anionos és kationos festékek). A basophilia és acidophilia 
fogalma. A szövettani festési módszerek néhány fontosabb alapelve, specifitása. 
Mag-  és plazmafestések. Speciális festések, impregnációk elmélete. A 
metachomázia fogalma. Vitális festések elmélete. /Előadás/ 
 
11.hét  Demonstráció a festések elméletéből 
A haematoxylin-eosin festés gyakorlati kivitelezése paraffinos metszeten, 
rendelkezésre álló recept alapján. /Deparaffinálás, magfestés, majd plazmafestés, 
víztelenítés, derítés, fedés/. Az elkészített metszet mikroszkópos értékelése, az 
elvégzett munka és a kapott eredmény leírása jegyzőkönyv szerűen. /Gyakorlat/ 
 
12.hét  Van Gieson és picrosirius vörös festések, elasztika festéssel kombinálva, a 
megadott protokollok alapján. A festéseket paraffinos éa kriosztátos metszeten 
egyaránt végezhetik a hallgatók. A kapott eredmények mikroszkópos értékelésénél 
ki kell térnie a hallgatónak az egyes festésekkel kapott mikroszkópos kép 
összehasonlítására, jegyzőkönyv készítése. /Gyakorlat/ 
 
13.hét  Gömöri –féle ezüst impregnáció a rácsrostok feltüntetésére a kapott recept 
alapján. A reakcióhoz frissen készítendő oldatok elkészítése. Az impregnáció 
elméletének átismétlése. 
A kapott eredmények mikroszkópos értékelése, jegyzőkönyv készítés. /Gyakorlat/ 
 
14.hét Azan festés: a megelőző pácolás után folytatva a reakciót a magfestéssel 
termosztátban, majd ezt követően újabb pácolás 1-3 óra, majd a rostfestés. A 
pácolás alatt lenyomatok készítése és a lenyomatokon, valamint paraffinos 
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metszeteken May Grünwald Giemsa festés elvégzése egy adott recept alapján. Az 
Azan festés befejezése után a preparátumok mikroszkópos értékelése, jegyzőkönyv 
készítés. /Gyakorlat/ 
 
Kötelező irodalom: 
Módis László: Hisztológia. (Hisztotechnika) Oktatási anyag az orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitikus képzéshez. DOTE Anatómiai, Szövet- Fejlődéstani 
Intézet, Debrecen, 1998. 
 
Ajánlott irodalom:  
Hadházy Cs: Szövettani gyakorlatok. Főiskolai jegyzet. DOTE Egészségügyi 
Főiskola, Nyíregyháza, 1995. 
Krutsay M.: Pathológiai technika. Medicina Rt., Budapest, 1999. 
Tanka D.(szerk.): Hisztokémia-immunhisztokémia. Jegyzet. Egészségügyi 
Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézete, Budapest, 1978 
  
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint: A hallgató sajátítsa el a paraffinos és kriosztátos metszetkészítés 
elméleti és gyakorlati alapjait. Legyen tisztában az alapvető hisztológiai festések 
elméletével és gyakorlatával.  
 
A vizsga formája: írásbeli kollokvium, rövid esszé kérdésekkel. 
 
Évközi számonkérés:  3 alkalommal rövid esszé kérdések az elméleti anyagból 
 
Index aláírás: Részvétel az előadásokon: az aláírás megtagadható, ha a hiányzások 
száma meghaladja a hármat. Részvétel a gyakorlatokon: Gyakorlati hiányzás csak 
indokolt esetben lehetséges. A hallgató köteles gyakorlati jegyzőkönyvet vezetni, a 
félév végén a gyakorlati jegyzőkönyv  értékelésre kerül 
 
Érdemjegy javítás: A TVSZ-nek megfelelően 1 szemeszterben 2 alkalommal lehet 
javítóvizsgát tenni, második alkalommal a vizsga Bizottság előtt történik, 
sikertelen írásbeli esetén a hallgató szóban is vizsgázik. 
 
 
Tantárgyfelvétel felvétele: - 
  
 

MIKROBIOLÓGIA ALAPJAI I. 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 
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Kredit: 3 
2. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/8 
 
 
Tematika: 
A mikroorganizmusok (baktériumok, gombák, vírusok), valamint a paraziták 
orvosi jelentősége 

A baktériumok morfológiája 

A baktériumok fiziológiája 

Sterilezés, dezinficiálás. A baktériumok genetikája 

A bakteriális fertőzések pathogenezise: virulenciafaktorok 

Antibakteriális védekezési mechanizmusok (specifikus és aspecifikus) 

Antibakteriális terápia és immunizálás 

A vírusok felépítése és taxonómiája 

A vírusok szaporodása 

A vírusfertőzések pathonegenzise 

A vírusfertőzések prevenciója és kemoterápiája 

Általános parazitológia 

Általános mikológia I. A gombák taxonómiája, morfológiája és fiziológiája 

Általános mikológia II. A dermatomycosisok és systémás mycosisok 
pathogenezise, diagnozisa és terápiája 

 
Kötelező irodalom: 
Dr. Szabó Béla: Általános mikrobiológia  Jegyzet. DOTE Mikrobiológiai Intézet  
Debrecen ,1977 
  
Ajánlott irodalom:  
Hadházy Cs: Szövettani gyakorlatok. Főiskolai jegyzet. DOTE Egészségügyi 
Főiskola, Nyíregyháza, 1995. 
Krutsay M.: Pathológiai technika. Medicina Rt., Budapest, 1999. 
Tanka D.(szerk.): Hisztokémia-immunhisztokémia. Jegyzet. Egészségügyi 
Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézete, Budapest, 1978 
  
Tantárgyi követelmények: 
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Követelményszint: szóbeli kérdések  
 
Évközi számonkérés:  
 
Index aláírás:. Az előadásokon heti önellenőrző kérdések 
 
Érdemjegy javítás:  
 
 
Tantárgyfelvétel felvétele: - 
  
 

SEJTBIOLÓGIA 
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 

Kredit: 4 
2. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
Szeminárium:  10/0 
Gyakorlat:  18/10 
 
 
Tematika: 

Hét Sejtbiológia előadások témájának rövid összefoglalása 

1. hét Általános biológiai és sejtbiológiai bevezetés. Prokarióták és eukarióták. 
Evolúció. Sejtorganellumok. Sejtfunkciók áttekintése. 

A sejtmembrán szerkezete. Lipid kettősréteg. Perifáriás és integrális 
membránfehérjék. Membránfluiditás. A lipid összetétel asszimetriája és 
szerveződése. 

2. hét Membrán transzport. Permeabilitás. Passzív, facilitált és aktív transzport 
folyamatok: csatornák, mobilis karrierek, pumpák. Az ABC-transzporter 
család. Zsíroldékony anyagok tarnszportja. Gyógyszerek membránon 
keresztüli transzportja. 

 Ioncsatornák. Na+, K+, Cl- csatornák. Csatornacsaládok. 
Membránpotenciál. Akciós potenciál. Csatornák betegségekben. 
Csatornagátlók és orvosi jelentőségük. 

3. hét Intracelluláris membránrendszerek. A citoszól organizációja. A 
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sejtorganellumok szerepe a kompartmentalizációban. Intracelluláris 
membránrendszerek: endoplazmás retikulum, Golgi apparátus, 
lizoszoma. Membránok bioszintézise. Veszikulák segítségével 
végbemenő transzport folyamatok. Receptor-mediált endocitózis. 
Receptor down-reguláció. Transzcitózis. 

4. hét Sejt és környezete. Sejt-sejt és sejt mátrix kapcsolatok. Szoros junkció, 
dezmoszóma, hemidezmoszóma, adhéziós öv, gap junkció. Az 
extracelluláris mátrix szerveződése. 

A kompartmenek jelentősége az anyagcserében. A sejtek energia 
háztartása: mitokondrium és kloroplaszt. Glikolízis, citrátkör. 

5. hét Citoszkeleton. Mikrofilament rendszer. Intermedier filamentumok. A 
mikrotubulus rendszer és szerveződése. Centroszóma. Mikrotubulus 
dinamika. Intracelluláris transzport. Csillók és ostorok. 

6. hét Ionmiliő. Az intracelluláris ionmillieu szabályozása. Kalcium háztartás, 
kalcium raktározó organellumok és fehérjék. Kalmodulin. Pozitív és 
negatív szabályozók. Az IP3 és a rianodin receptor. Ozmo- és 
volumenszabályozás. Ph szabályozás. 

7. hét A sejtmag szerkezete. A magmátrix. A kromatin és kromoszóma 
hierarchikus felépítése. Hisztonok és nem-hiszton fehérjék, 
nukleoszóma, szolenoid. Eukromatin, heterokromatin. Transzkripció és 
transzláció. A nukleólusz. 

8. hét A magmembrán felépítése. A magmembránon keresztül folyó 
anyagtranszport. Import és exportszekvenciák, importerek és exporterek. 
A membránok integratív szerepe a sejtműködések szabályozásában. 

9. hét  A sejtciklus szakaszai. G0-G1 átmenet. Sejtosztódás. A fázis szakaszai: 
mitózis és diakinezis. A sejtciklus mechanikája. Az osztódási orsó. A 
centriólum ciklus. A sejtciklus szinkronizálása. 

10. hét A sejtciklus szabályozása. Ciklinek, ciklinfüggő kinázok, MPF. 
Checkpoint kontroll. Onko-szuppresszorgének. DNS replikáció, S fázis. 

11. hét Meiozis, számfelező osztódás. A meiózis I profázis eseményei. Az 
emberi kromoszómakészlet. Gametogenezis-oogenezis és 
spermatogenezis. Megtermékenyítés. Az első mitotikus osztódás előtti 
események.  

12. hét Jelátviteli folyamatok áttekintése, biológiai jelentősége. Hormonok 
hatásmechanizmusai: intra és extracelluláris receporok. A G fehérjék 
központi szerepe. Receptor és non-receptor tirozinkinázok. A jelátvitel 
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legfontosabb lépései a membrántól a sejtmagig. Élet és halál jelei.  

13. hét Jelátvitel kóros folyamatokban. Bakteriális toxinok hatása G fehérjékre. 
Az ateroszklerózis összetett jelátviteli folyamatai. Szignálfehérjék mint 
onkogének. Génátrendeződések, mutációk, retorivírusok szerepe a 
daganatok kifejlődésében. Jelmolekulák, mint a daganatterápia 
célpontjai.  

14. hét Sejtsorok. Differenciálódás, szaporodás, sejthalál. Sejtek viselkedésére 
in vivo és in vitro. Immortalizáció, malignus traszformáció. Sejt-vírus 
interakciók.  

 
A gyakorlatok végzése 4 alcsoportban történik, forgó rendszerben. 
Gyakorlati forgó beosztása: 

                         Gyakorlati 
alkalom 

1 2 3 4 

  

Gyakorlat Alcsoport 

Életképesség vizsgálat A B C D 

Vér alakos elemeinek 
szeparálása 

B C D A 

Sejtalkotók fluor. 
mikroszkópos vizsgálata 

C D A B 

Kromatin szerkezet D A B C 

 
 
Kötelező irodalom: 
A minimum tudásszintet biztosító ismereteket az szemeszter elején kiadott jegyzet 
tartalmazza.  
Sejtbiológia Gyakorlatok-egyetemi jegyzet (2003, vagy újabb) A teljes jegyzet 
anyaga (beleértve a sejttenyésztési és mikroszkópos ismereteket) kötelező, nem 
csak a 4 elvégzett gyakorlaté! 
   
Ajánlott irodalom:  
  
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint: írásbeli dolgozat 
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Évközi számonkérés: Írásbeli dolgozatok. A gyakorlatokra felkészülten, 
előkészített jegyzőkönyvvel kell megjelenni. A gyakorlat elején rövid írásbeli 
dolgozatot írnak. Aki nem készült fel, nem végezheti el a gyakorlatot. 
 
Index aláírás:. Az előadások, szemináriumok látogatása. Szemináriumok pótlása: 
technikai okokból nem lehetséges. Index aláírás feltétele: maximum 2 óra igazolt 
szemináriumi hiányzás, az évközi dolgozatokon átlagosan legalább 50%-os 
teljesítmény. 
Valamennyi gyakorlat felkészülten történő elvégzése, jegyzőkönyv vezetése. 
Gyakorlatok pótlása: ugyanazon a héten a másik csoportnál. Gyakorlatot pótolni 
maximum egyszer lehet, kizárólag indokolt esetben. A Gyakorlati anyagból 
legalább átlag 50%-os dolgozat megírása. 
 
Érdemjegy javítás:  
 
 
Tantárgyfelvétel felvétele: - 
  
 

 
 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ KURZUSOK 
 

ORVOSI LATIN 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Analitikai Tanszék 

Kredit: 2 
1. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:  28/10 
 
 
Tematika: 
A kiejtési szabályokkal és a szakmában használt leggyakoribb nyelvtani 
struktúrákkal való ismerkedés 
 
Hét Orvosi latin tematika 
1. hét I. lectio I-X. példamondat, hat közmondás. Nyelvtan: főnév és a 

melléknév szótári alakja 
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2. hét II. lectio I-VIII. példamondat 2 közmondás 
Nyelvtan: számnévragozás 1-3-ig 

3. hét III. lectio I-X. példamondat, 9 közmondás. Nyelvtan: Declinatiokról 
általában 

4. hét Iv. lectio I-VIII. példamondat Receptírás: két kenőcsrecept 9 közmondás 
Nyelvtan: I. Declinatio 

5. hét V. lectio: I-IX példamondat 10 közmondás, Nyelvtan: II. Declinatio 

6. hét VI. lectio I-VIII. példamondat 5 közmondás A fogak latin nevei Nyelvtan: 
III. Declinatio 

7. hét VII. lectio I-VIII. példamondat, 5 közmondás, Nyelvtan: IV. Declinatio 

8. hét VIIII. lectio I-VIII. példamondat 4 közmondás Nyelvtan: V. Declinatio 

9. hét IX. lectio: I-IX. példamondat, Nyelvtan: tőszámnevek 

10. hét X. lectio I-VII. példamondat Nyelvtan: sorszámnevek 

11. hét XI. lectio I-VIII. példamondat Nyelvtan: latin és görög eredetű orvosi 
szavak összehasonlítása 

12. hét XII. lectio I-VI. példamondat  

13. hét Pater Noster 

14. hét Konzultáció 

 
 
Kötelező irodalom: 
Lingua Latina Medicinalis Szerk: Valéria Zolnai és Vilmos Zolnai 
Ajánlott irodalom:  
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint: szóbeli kérdések 
 
Évközi számonkérés:  
 
Index aláírás: A gyakorlatokon való aktív részvétel. 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele: - 
 

GAZDASÁGI ISMERETEK 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Analitikai Tanszék 
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Kredit: 2 
1. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Szeminárium:  24/8 
 
 
Tematika: 
A makroökonómia alapösszefüggései: Makroökonómiai alapfogalmak, a 
makrogazdasági szereplők és kölcsönhatásuk. A gazdaságszervezés alapvető 
problémái. A kormányzat gazdasági szerepe.  

A makrogazdasági tevékenység számbavétele.  

A termékek és jövedelmek áramlása a szektorok között.  

A munkapiac, az árupiac, a pénzpiac: A makrogazdasági kínálat. A munkapiac. 
Munkakereslet és munkakínálat a makrogazdaságban. A lakosság csoportosítása a 
munkapiaci szerepek alapján. Egyensúly a munkapiacon /egyensúlyi reálbér, 
munkanélküliség, túlfoglalkoztatottság/. A munkanélküliség fogalma, típusai. A 
munkanélküliség elméleti magyarázatai. Az árupiac. Keresleti, kínálati görbe 
eltolódásának hatása. A fogyasztási függvény. Egyensúly az árupiacon - az IS 
görbe. A pénzpiac. A pénzkereslet. A pénzpiaci egyensúly – az LM-görbe. Az 
árupiac és a pénzpiac együttes egyensúlya.  

Az infláció és inflációs folyamatok: Az infláció fogalma és fajtái. Az infláció 
okainak különböző magyarázatai /keynesiánus, monetarista/. Philips-görbe.  

A gazdasági növekedés: A gazdasági fejlődés és növekedés. A gazdasági 
növekedés mérése, általános törvényszerűségei. Kitüntetett növekedési pályák. A 
gazdasági növekedés fogalma, tényezői. Extenzív és intenzív gazdasági növekedés. 
A technikai haladás a gazdasági növekedésben.  

Konjunktúraingadozások:  Periodicitás a gazdaságban. A ciklusok osztályozása. A 
klasszikus újratermelési ciklus.  

Az állami költségvetési politika: Az állam a makrogazdaságban. Az állami 
költségvetés-politika eszközei, működése és hatása. Költségvetési politika a 
gyakorlatban.  

 
Kötelező irodalom: 
P. A. Samuelson – W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan. I-III. kötet. KJK, Bp. 2000 
 
Ajánlott irodalom:  
Bevezetés a makroökonómiába. Aula, Bp. 1997. 
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Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint: A kurzus gyakorlati jeggyel zárul. 
 
Évközi számonkérés: Félévközi ellenőrzés: legalább egy eredményes zárthelyi 
dolgozat megírása. A számonkérés kérdéseit a kötelező irodalom 13. fejezetének 
„Ellenőrző kérdések” c. pontjai tartalmazzák. A konkrét évközi ellenőrzési 
formákat a kurzus aktuális tematikája tartalmazza. 

 
Index aláírás: A gyakorlatokon való aktív részvétel. 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele: - 
 
 

TÁRSADALMI ALAPISMERETEK 
DE ENK Kenézy Gy. Élettudományi Könyvtára 

Kredit: 1 
1. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:  14/5 
 
 
Tematika: 
Kultúra és társadalom:  

1. A kultúra fogalma 
2. Az emberi társadalmak létrejötte, típusai 
3. A szocializáció: fogalma, színterei 

 Normák, szokások, értékek 
 Konformitás, deviancia 
 Család, iskola, szerepek 

4. A társadalom rétegződése, társadalmi csoportok 
5. Szellemi javak: Művészetek, kommunikáció fejlődése. A 

vallás szerepe a társadalomban. 
6. Politika és társadalom 

 
Kötelező irodalom: 
Albert-Farkas-Leveleki: Szociológia. Nyíregyháza, 2004;  órai jegyzet 
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Ajánlott irodalom:  
Andorka Rudolf:  Bevezetés a szociológiába. Bp. Aula, 1995.  
Giddens, A. : Szociológia. Bp. Osiris, 1995. 
  
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
 
Évközi számonkérés:  

 
Index aláírás: A gyakorlatokon való részvétel. 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele: - 
 
 

 
 

 
KÉPALKOTÁS ESZKÖZEI I. 

Nukleáris Medicina Intézet 
Kredit: 3 

2. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
 
Tematika: 

1. Vizuális percepció, Alapvető képtulajdonságok, Monitorok 
2. Energia és sugárzás. Sugárzással kapcsolatos mennyiségek és 

mértékegységek. Lézerek 
3. Rtg-sugár keletkezése, a rtg-cső felépítése. Rtg-cső vezérlése. 
4. Rtg-sugár, ill. elektromágneses sugárzás és anyag kölcsönhatása. Rtg-

sugár mennyisége és minősége. Rtg kép keletkezése, kontraszt tényezők  
5. Speciális röntgen készülékek. Fluoroszkópia, mammográfia, mobilröntgen  
6. Az ultrahang keletkezése, kölcsönhatásai, doppler elv 
7. Az orvosi ultrahang készülék felépítése, működés       
8. Képalkotás gamma sugárzással  
9. Gamma kamerák 
10. A tomográfiai képalkotás 
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11. A single foton emissziós tomográfia (SPECT) elve és működése 
12. SPECT kamerák és vizsgálati protokollok. A pozitron emissziós 

tomográfia (PET) elve. 
13. A PET kamerák típusa és működése  
14. Kvantitatív vizsgálatok PET kamerával. A korrekciók jelentősége és 

módjai.  
 
1. Vizuális percepció, Alapvető képtulajdonságok, Monitorok 
 A szem optikai rendszere. A retina, csapok és pálcikák működésének 
fizikai vonatkozásai. A látás alapvető élettani és biokémiai sajátosságai. 
 A felbontás fogalma, annak megítélése. A felbontás hatása a kép 
megjelenésére. A kontraszt. A torzítás fogalma, megítélése. Képek zajtartalma.  
 A lumineszcencia sugárzások jellemzése, alkalmazása a monitor-
technikában. A katódsugárcsöves monitorok felépítése. Fekete-fehér és színes 
technikák. Trinitron technológia. A folyadékkristályok fizikai jellemzői. Az LCD-
monitorok felépítése, működési elve, színkeverés. Plazma technológia. 
 
2. Energia és sugárzás. Sugárzással kapcsolatos mennyiségek és mértékegységek. 
Lézerek   
 A sugárzás formái, a foton jellemzői és energiái, a sugárzási energia és az 
emberi test kölcsönhatásai a képalkotás során. Az elektromágneses spektrum. Az 
elektron jellemzői és az elektronnal kapcsolatos energiák formái. Elektromos 
mennyiségek.  
 Távolságszabály, az expozíció fogalma, mértékegysége, felületi integrált 
expozíció, az energia mértékegységei, elnyelt dózis fogalma mértékegységei, 
integrált dózis, dózisekvivalens fogalma és mértékegysége,  a fény és 
rádiófrekvenciás sugárzás mértékegységei. 
 Lézerek. Elektron átmenetek: abszorpció, spontán emisszió, indukált 
emisszió. Az indukált emisszió értelmezése, fizikai magyarázata. Az optikai 
rezonátor felépítése, gerjesztés pumpálással. A lézer fény jellemzői, koherencia. 
Lézerek fajtái: folyadék, gáz, szilárdtest. A lézerek alkalmazásai: orvosi, ipari és 
hétköznapi gyakorlatban.   
 
3.  Röntgencső, röntgensugár keletkezése. Röntgencső vezérlése            
 A röntgencső felépítése: katód szerkezet, anód szerkezet, álló- és 
forgóanód jellemzői, gyújtópont, a vonalfókusz elv, anód sarok effektus, állórész-
forgórész jellemzői, védőburkolatok jellemzői, a gyújtóponton kívüli sugárzás 
fogalma. A röntgensugár keletkezése: fékeződési sugárzás, karakterisztikus 
sugárzás, emissziós spektrum, az emissziós spektrumot befolyásoló tényezők: 
feszültség, mAs, feszültséghullámok, filtráció. 
A röntgenkészülék részei. A röntgenasztal jellemzői, röntgencső állványok fajtái és 
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jellemzői.  
 
4. A röntgensugár és anyag kölcsönhatása. Röntgensugár minősége, mennyisége, 
röntgenkép keletkezése .  
 Az elektronok kötési energiája és azok viszonya a röntgenfoton 
energiájához. A fotonenergia és kölcsönhatások viszonya, a fotoelektromos 
adszorpció mechanizmusa és jellemzői, fotoeffektus. A másodlagos 
röntgensugárzás jellemzői. Koherens szóródás – Thompson-, Rayleigh-szóródás 
mechanizmusa és jellemzői. A Compton szóródás hatásai, párképződés. A 
fotoelektromos adszorpció és Compton szóródásra ható technikai faktorok 
(csőfeszültség, áramerősség) jellemzői és azok hatása a kontrasztra. Anyag és 
elektron kölcsönhatások, elektron hatótávolság, lineáris energiatranszfer foton-
kölcsönhatások, lineáris gyengítési együttható, tömeggyengítési együttható. 
 Penetráció – áthatoló képesség, foton hatótávolság, felező hatótávolság 
elve és gyakorlat megfontolásai, a röntgensugár mennyiségét befolyásoló tényezők, 
a röntgensugár minősége és azt befolyásoló paraméterek, effektív fotonenergia 
fogalma a távolság és fotonmennyiség össze-függése, a filterezés elve és 
gyakorlata, penetráció és szóródás. Additív és destruktív felvételek patológiás 
elváltozások általános jellemzői. 
 A röntgenkép keletkezése és kontrasztját meghatározó tényezők, 
tárgykontraszt, röntgensugár kontraszt, képkontraszt, a fotonenergia hatása a 
kontrasztra, a lágyrész radiografia kontraszt viszonyai, a kalcium kontraszt 
viszonya, kontrasztanyagok kontraszt-hatásai. Szórt sugárzás jellemzői, 
mennyiségét befolyá- soló tényezők, a szórt sugárzás korlátozásának lehetőségei. 
 
5. Speciális röntgen készülékek. Fluoroszkópia, mammográfia, mobilröntgen 
 Fluoroszkópia alkalmazása, a fluoroszkópiás készülék felépítése, a 
fluoroszkópiás röntgencső tulajdonságai. Képerősítő cső, felépítése, működése. 
Nagyító üzemmód. A képerősítő teljesítményének jellemzése. Fényerő 
szabályozás. A fluoroszkópiás képminőség jellegzetességei. Kvantumzaj fogalma. 
Megjelenítő rendszerek – video, CCD. Fluoroszkópiás vizsgálat alatti 
sugárvédelmi szempontok. A mammográfiás készülékek felépítése, a leképzés 
lépései, legfontosabb eltérések a hagyományos röntgenkészülékektől. 
Mobilröntgenek kialakítása és alkalmazási területei.   
 
6. Az ultrahang keletkezése, kölcsönhatásai,a  doppler elv           
 Az ultrahang definíciója, térbeli, időbeli jellemzői az ultrahang 
intenzitásának fogalma, mérésének elve, az ultrahang sebesség jellemzői, az 
ultrahang kölcsönhatása az anyaggal, annak fajtái. Az ultrahang abszorpciója, 
attenuációja, reflexiója, refrakciója. A doppler jelenség fizikai alapjai, különös 
tekintettel a diagnosztikai felhasználásra.  
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7. Az ultrahang készülék felépítése       
 A transzducer felépítése - technikai jellemzők, a transzducer 
válaszkarakterisztika, akusztikus csatolás. A hullámfront jellemzői, kialakulása 
FRESNEL és FRAUNHOFER zóna fogalma, jellemzői, az ultrahang nyaláb 
jellemzése, a fókuszált transzducer fogalma, technikai kialakítása, állítható fókusz. 
Megjelenítési módok. A,B,M, az ultrahang kép keletkezésének alapelve, pulzus 
repetíció frekvencia, keretidő fogalma, az ultrahang készülék részei, jel 
lokalizációs elvek, jelfeldolgozás TGC képfeldolgozási módszerek, dinamikus 
tartomány. Új termékek. Fontosabb képalkotási hibák. 
 
8. Képalkotás gamma sugárzással.   
Radioaktív bomlások folyamata és típusai. A bomlástörvény és a felezési idő 
fogalma. A gammasugárzás detektálásának folyamata. A szcintillációs kristály. 
Fotoelektron sokszorozó és pulzusamplitúdó analizátor. Spektrometria, statisztikai 
változások. A Compton-szóródás és a szöveti elnyelés hatásai.  
 
9. Gamma kamerák 
A gamma kamera felépítése. A kollimátorok fajtája, működése, valamint a 
leképezésre gyakorolt hatása. Érzékenység, látó-mező fogalma. A kontraszt 
jellemzői, kialakulását befolyásoló tényezők. Elmosódottság és láthatóság 
definíciója. A felbontás jellemzői az gammasugárzással végzett képalkotásban. A 
belső elmosódottság fogalma és a képminőségre gyakorolt hatása. A kollimátor 
elmosódottság fogalma és a képminőségre gyakorolt hatása. Az elmosódottság és 
érzékenység, távolság összefüggése. Képi zaj. Minőségbiztosítás.  
 
10. A tomográfiai képalkotás 
A két- és a három-dimenziós képalkotás alapelve, a vetületi(projekciós) képek 
fogalma. A képrekonstrukció alapproblémája: a 2D és 3D képek előállítása 
projekciókból. Az orvosi diagnosztikában használt rekonstrukciós algoritmusok: 
Radon transzformáció, back-projection algoritmus, iteratív  rekonstrukciók  
 
11. A single foton emissziós tomográfia (SPECT) elve és működése 
 A SPECT kamera felépítése és az adatgyűjtés folyamata. Korrekciók: 
homogenitás, scatter, gyengítés. SPECT képek rekonstrukciója. A diagnosztikában 
leggyakrabban használt izotópok és jelzett molekulák. 
 
12. SPECT kamerák és vizsgálati protokollok. A pozitron emissziós tomográfia 
(PET) elve. 
 Az orvosi gyakorlatban használt SPECT kamerák típusai. Gyakran 
használt vizsgálatok és protokollok. A PET fizikai alapjai, a PET diagnosztikában 
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használt izotópok, valamint radiofarmakonok. 
 
13. A PET kamerák típusa és működése  
 Gyakrabban használt PET detektor-rendszerek, és szcintillációs 
kristályok. A koincidencia detektálás elve.  A detektált események típusa a 
szükséges korrekciók típusa (véletlen koincidencia, normalizálás, szöveti 
gyengítés, szórás). A PET felbontóképessége és annak jellemzői. A time of flight 
PET elve és jelentősége. 
 
14. Kvantitatív vizsgálatok PET kamerával. A korrekciók jelentősége és módjai. 
 Élettani folyamatok vizsgálatának lehetősége a PET módszerrel.  
Kvantitatív eredmények meghatározásának elve. Korrekciók a mért koincidencia 
adatokon. Dinamikus PET vizsgálatok.   
 
Kötelező irodalom: 
Bogner Péter: A képalkotás eszközei I. Jegyzet. Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar 2006. 
Fráter Lóránd: Radiológia. Medicina. 2004. 
Szilvási István: A nukleáris medicina tankönyve (B + V Lap- és Könyvkiadó, 
2002)  
 
Ajánlott irodalom:  
Robert A. Novelline: Squire's Fundamentals of Radiology. Harvard University 
Press. 2004 
Péter Mózes: Radiológia (Medicina Kiadó, Budapest, 2000) 
Barva-Berecz-Molnár-Pávics-Séra: Képalkotó berendezések (HIETE EÜF Kar, 
Bp., 1999) 
  
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  

Évközi számonkérés: Zárthelyi dolgozat. 
 
Index aláírás:. Sikeres zárthelyi dolgozatok. 
 

Érdemjegy javítás:  

 
 
Tantárgyfelvétel feltétele: - 
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SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Magatartástudományi Intézet 

Kredit: 1 
2. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   14/5 
 
Tematika: 
Az órákat 3x5 órás foglalkozások formájában tartjuk meg. 
 
1. alkalom: Bemutatkozás, keretek tisztázása, a tematika ismertetése.  

A személyiségfejlesztés alapjai. 
 
2. alkalom:  Egymás és saját maguk megismerését segítő gyakorlatok.  

Ideális, reális, szociális én. 
 
3. alkalom: Visszajelzések a másik számára játékos formában. Énkép – máskép.  
 
4. alkalom: Saját belső lehetőségeink, erőforrásaink felfedezése.   

(Befejezetlen mondatok segítségével.) 
 
5.  alkalom: A csoport által hozott kérdések megbeszélése. A gyakorlat lezárása. 

Búcsú. 
 
Kötelező irodalom: 
Mohás Lívia: Találkozás önmagunkkal. Móra, Bp. 1979. 
F. Várkonyi Zsuzsa: Tanulom magam. Studium, Bp. 2000. 
 
Ajánlott irodalom:  
 
  
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  

Évközi számonkérés: 
 
Index aláírás: A gyakorlatokon való aktív részvétel. 
 

Érdemjegy javítás:  5f  gyakorlati jegy 
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Tantárgyfelvétel feltétele: - 
  
 
 

TERMÉSZETES VEGYÜLETEK SZERVES KÉMIÁJA (ea.) 
Szerves Kémia Tanszék 

Kredit: 3 
2. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
 
Tematika: 
A második félévi előadások keretében elsősorban természetes eredetű szerves 
vegyületek kerülnek feldolgozásra. A félévet a kéntartalmú szerves vegyületek 
tárgyalásával kezdjük. Ezt követi a heterociklusos vegyületek fontosabb 
képviselőinek ismertetése. Ehhez kapcsolódik a porfinvázas vegyületek tárgyalása. 
Aminosavak, peptidek és fehérjék ismertetése. Ezután tárgyaljuk a nukleozidokat, 
nukleotidokat és nukleinsavakat. A következő vegyületcsoport a vitaminok, majd 
az alkaloidok, flavonoidok, szteroidok, antibiotikumok tárgyalása. A második 
félévi előadást a legfontosabb gyógyszerek hatóanyagainak ismertetésével zárjuk. 
 

Természetes szerves vegyületek kémiája előadás részletes tematika 

 

1. hét: A heterociklusos vegyületek legfontosabb típusainak bemutatása. Öt- és 

hattagú heterociklusos vegyületek alaptípusainak  bemutatása. 

2. hét:   A porfinvázas vegyületek általános ismertetése. A hemoglobin 

szerkezetének bemutatása. 

3. hét:   Az aminosavak szerkezete, fontosabb kémiai tulajdonságai és az 

élőszervezetekben betöltött szerepének tárgyalása. 

4. hét:  A peptidek és fehérjék szerkezetének ismertetése és a szerkezet-felderítés 

fontosabb lépései és módszerei. 

5. hét:  A szénhidrátok szerkezetével kapcsolatos legfontosabb elvek 

megismertetése. A jelentősebb monoszacharidok tárgyalása. 
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6. hét:   Az oligoszacharid fogalmának bevezetése. A fontosabb oligoszacharidok 

bemutatása.    

7. hét:   A poliszacharidok jelentősebb típusainak bemutatása és gyakorlati 

jelentőségeik tárgyalása. 

8. hét:   A nulkeozidok szerkezetének bemutatása és jelentőségük a nukleinsavak 

felépítése szempontjából. 

9. hét:   A nukleotidok szerkezetének ismertetése és a nukleinsavak felépítésében 

betöltött szerepük tárgyalása. A nukleotid koenzimek szerepének 

ismertetése. 

10. hét: A nukleinsavak szerkezete, izolálása és lebontásának tárgyalása. 

11. hét: A vitaminok fontosabb típusai és szerepe az élőszervezetben.  

12. hét: A növényi eredetű szerves vegyületek közül az alkaloidok, flavonoidok és 

szteroidok néhány fontosabb képviselőjének bemutatása.  

13. hét: Az antibiotikumok fontosabb csoportjainak ismertetése. Az 

antibiotikumok néhány szerkezeti sajátságának a tárgyalása. 

14. hét: Néhány jelentős gyógyszer hatóanyagának kémiai szempontból történő 

bemutatása. 

 
Kötelező irodalom: 
nincs 
 
Ajánlott irodalom:  
 
  
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint: Az előadáson elhangzott ismeretek elsajátítása 
 

Évközi számonkérés:  
 
Index aláírás: 
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Érdemjegy javítás:  

 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Szerves kémia (ea.)  tantárgy sikeres teljesítése. 
  
 

TERMÉSZETES VEGYÜLETEK SZERVES KÉMIÁJA (gy.) 
Szerves Kémia Tanszék 

Kredit: 2 
2. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   28/10 
 
Tematika: 
A második félévi szerves kémiai laboratóriumi gyakorlat anyaga közvetlenül 
kapcsolódik a szerves kémiai előadások egész évi anyagához. A hallgatók 
kísérleteket végeznek alkoholokkal, aldehidekkel, ketonokkal, karbonsavakkal, 
észterekkel, szénhidrátokkal és aromás vegyületekkel. Ennek kapcsán elsajátítják a 
veszélyes anyagokkal végzendő kísérletek munka- és balesetvédelmi tudnivalóit 

 

Természetes szerves vegyületek kémiája gyakorlat részletes tematika 

1. hét:  Szén, hidrogén, oxigén, nitrogén, kén és halogének kimutatása szerves 

anyagokban. 

2. hét:  Etilalkohol és metilalkohol különböző reakcióinak tanulmányozása. 

3. hét:  Aldehidek és ketonok előállítása és fontosabb reakcióinak tanulmányozása. 

4. hét:  Karbonsavszármazékok, pl. észterek és savamidok előállítása és kémiai 

reakciói. 

5. hét:  Zsírok kivonása állati és növényi eredetű anyagokból. Zsírok hidrolízise. 

6. hét:  Szénhidrátok fontosabb kémiai reakcióinak elvégzése. 

7. hét:  Benzol és származékai tulajdonságainak és kémiai átalakításainak 

vizsgálata. 

 
Kötelező irodalom: 
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nincs 
 
Ajánlott irodalom:  
 
  
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
 

Évközi számonkérés:  
 
Index aláírás: a gyakorlati tematika teljesítése 
 

Érdemjegy javítás:  

 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Természetes vegyületek szerves kémiája (ea.) tantárgy párhuzamos felvétele. 
  
 

3-4. SZEMESZTER 
KÖTELEZŐ KURZUSOK 

 
BIOETIKA 

Magatartástudományi Intézet 
Kredit: 1 

3. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   14/5 
 
 
Tematika: 
1.hét Tradicionális és modern egészségügyi etika. Az etikett, etika és erkölcs 

kapcsolata. 

2. hét Jog és erkölcs kapcsolata. Deklarációk, kódexek, és törvények. 

3. hét Szabadság és erkölcsi felelősség. Erkölcsi pluralizmus és vallás. 

5. hét Bioetikai alapelvek és normák. 
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4. hét Az autonómia jelentése és bioetikai megjelenése valamint szerepe. 

5. hét Betegjogok történeti háttere, forrásai, és szerepe a modern egészségügyben, 
a magyarországi betegjogi szabályozás. 

6. hét A tájékoztatás és a titoktartás bioetikai problémái. 

7. hét A bioetika történeti narratívái: az eugenika mozgalom és a náci fajhigiénia. 

8. hét A genetika etikai és társadalmi problémái 

9. hét Az embereken és állatokon végzett kísérleteket övező etikai vita 

10. hét Az eutanázia problémája: legalizálni vagy tiltani?  
Etika, jogi, és gyakorlati szempontok az eutanázia vitában. 

11. hét Az abortusz a kortárs etikai álláspontok fényében. 

12. hét Esetelemzések: betegjogok, titoktartás, tájékoztatás. 

13. hét Esetelemzések: Eutanázia, abortusz és az embereken végzett kísérletek. 

14. hét Dolgozatírás. 

 
Kötelező irodalom: 
Dr. Kovács József: A modern orvosi etika, Bevezetés a bioetikába. Budapest: 
Medicina, 1999. 
Betegjogi Szabályozások, 1997. évi CLIV: Törvény az egészségügyről. I-II. 
fejezet. Népjóléti Közlöny, 1998. jan.12 XLVIII évf. 1. szám. 
 
Ajánlott irodalom:  
1., Dr. Gárdai Miklós: Etika az egészségügyben.  Jegyzet Orvostovábbképző 
Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Bp. 1992.   
2., Dr. Blasszauer Béla: Orvosi etika Medicina Könyvkiadó Rt. Bp. 1995. 
3., Dr. Kovács József. A randomizált kontrollcsoportos klinikai kísérletek etikai 
kérdései. Orvosi Hetilap, 1989;130(18):923-927) ( 3. ó.) 
4., Az Egészségügyi Tudományos Tanács állásfoglalása az orvosbiológiai 
kutatások szakmai-etikai kérdéseiről. Lege Artis Medicinae, 1992;2(2): 150-151. 
  
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
 
Évközi számonkérés:  
 
Index aláírás:  
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Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele: - 

 
 

BIOKÉMIA ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA II.  
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 

Kredit: 6 
3. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   42/15 
Gyakorlat:  18/10 
 
Tematika: 
Előadás 
1. Biológiai energia. A piruvát dehidrogenáz komplex felépítése, működése, szerepe. 
A citrátkör működése és szabályozása. Terminális oxidáció, oxidatív foszforilálás. A 
mitokondriális genom. 
 
2. Fő útvonalak a szénhidrát anyagcserében Poliszaharidok emésztése és 
felszívódása. Monoszacharidok transzportja. Glikolízis. A glikolízis 
energiatermelése. Ingák. Glükoneogenezis.  
 
3. A glikolízis és glükoneogenezis regulációja. Glikogén a májban és az izomban. 
Glikogén lebontása és szintézise, szabályozás. Galaktóz és fruktóz anyagcseréje. 
   
4. Pentóz foszfát útvonal. Diszaharidok szintézise. Glükuronsav metabolizmus. 
Glikoproteinek. Örökletes betegségek a szénhidrát anyagcserében. A diabetes 
mellitus biokémiai vonatkozásai. 
 
5. Zsírok, mint energiaforrás, esszenciális zsírsavak az ember számára. Zsírsavak 
szintézise (páros és páratlan szénatonszámúak, telített és telítetlen, rövid és 
hosszúláncú zsírsavak). Trigliceridek szintézise. Trigliceridek mobilizálása, 
szabályozás. Zsírsavak transzportja a mitokondriumokba, zsírsavak oxidációja.  
 
6. Lipidanyagcsere éhezéskor. Ketontestek keletkezése és felhasználása. Komplex 
lipidek: foszfolipidek és szfingolipidek szerkezete és szerepe. 
Anyagcserebetegségek. 
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7.  A mevalonát útvonal. A koleszterol szintézise és származékai. Szteroid 
hormonok, epesavak, D vitamin szintézise és szerepük. Kovalens fehérje-lipid 
kölcsönhatások. 
 
8. Lipid strukturák kialakulása, kevert micellák a bélcsatornában, lipoproteinek a 
vérplazmában. A koleszterol "mozgása" a szervezetben. LDL receptor és génje. Az 
emelkedett koleszterolszint létrejöttének biokémiai magyarázatai. A kövérség 
lehetséges biokémiai magyarázatai. Eikozanoidok. 
 
9. Intracelluláris aminosav pool, nitrogén mérleg. Fehérjék emésztése és az 
aminosavak transzportja. A glutation szerepe. Általános reakciók az aminosav 
anyagcserében: a nitrogén sorsa. Transzaminálási és dezaminálási reakciók. Az 
ammónia keletkezése és eltávolítása. Szervek közötti nitrogén transzport. 
 
10. Az urea ciklus és szabályozása. Dekarboxilálás és karboxilálás, C1 transzfer és 
transzmetilálás, kapcsolódó enzim- és vitamin hiányok. Az aminosavak 
szénláncának sorsa: glükogén és ketogén aminosavak.  
 
11. A piruvát útvonal. PAPS. α-ketoglutarát útvonal. Hisztidin lebontása, 
hisztidinémia. Prolin, arginin és ornitin lebontása, szintézise, prekurzor funkcióik. 
Aszpartát és aszparagin lebontása és szintézise. A szukcinil-CoA útvonal, 
vitaminigény és enzimopátiák. Izoleucin és valin lebontása, anyagcsere-
betegségek. Lizin, triptofán, fenilalanin és tirozin lebontása és prekurzor funkcióik, 
anyagcsere-betegségek. Katekolaminok szintézise és lebontása. 
 
12. Nukleotid pool. Táplálék nukleinsavak emésztése és felszívódása. Purin 
nukleotidok de novo szintézise, a szintézis szabályozása. Purin mentési reakciók. 
Purin nukleotidok degradációja. Purin nukleotidok interkonverziója. Purin 
anyagcsere betegségek. 
 
13. Pirimidin nukleotidok de novo szintézise, szabályozása. Pirimidinek mentési 
reakciói. Pirimidinek degradációja. Dezoxiribonukleotidok szintézise. 
Dezoxitimidilát szintézise. Nukleotid koenzimek (NAD, FAD, CoA).  
 
14. Táplálkozás biokémia: az alapanyagcsere fogalma. A testsúly szabályozásának 
mechanizmusai, kövérség. A táplálék fő összetevői: szénhidrátok, fehérjék, zsírok. 
Esszenciális és nem esszenciális aminosavak. Zsír- és vízoldékony vitaminok 
biokémiai funkciói és hiánytüneteik. A táplálék esszenciális anorganikus 
komponensei. 
 
Nappali tagozat: 
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Baleset- és tűzvédelmi rendszabályok. Bevezetés a gyakorlatokhoz, jegyzőkönyvek 
vezetésének szabályai (2 óra)  
 
1. Glikolitikus enzimek vizsgálata szérum mintákból: aldoláz aktivitás mérése 
színreakcióval, LDH aktivitás mérése optikai teszttel. LDH izoenzimek vizsgálata 
elektroforézissel, aktivitásfestés.  
 
2. Lipidek extrahálása máj- és agyhomogenizátumból, plazmából. Neutrális- és 
foszfolipidek  elválasztása vékonyréteg-kromatográfiával és kimutatásuk. Szabad 
zsírsavak mérése plazmából. 
 
3. Vizsgálatok transzaminázokkal: GOT és GPT aktivitás mérése szérumból és 
szövet- extraktumból színreakcióval és optikai teszttel. A transzamináz reakció 
megfordíthatóságának tanulmányozása GPT . 
 
4. DNS és RNS tisztítása csirkemájból. DNS és RNS meghatározása színreakcióval. 
Nukleinsavak komponenseinek elválasztása vékonyréteg-kromatográfiával.   
 
Levelező tagozat : 
Baleset- és tűzvédelmi rendszabályok. Bevezetés a gyakorlatokhoz, jegyzőkönyvek 
vezetésének szabályai   
 
1. Glikolitikus enzimek vizsgálata szérum mintákból: aldoláz aktivitás mérése 
színreakcióval, LDH aktivitás mérése optikai teszttel. LDH izoenzimek vizsgálata 
elektroforézissel, aktivitásfestés.  
 
2. Vizsgálatok transzaminázokkal: GOT és GPT aktivitás mérése szérumból és 
szövet- extraktumból színreakcióval és optikai teszttel. A transzamináz reakció 
megfordíthatóságának tanulmányozása GPT . 
 
Kötelező irodalom: 
Az  Intézet honlapjára felrakott elektronikus tankönyv: Biokémia és Molekuláris 
Biológia II. Anyagcsere. Szerkesztette: Fésüs László 
Biokémia gyakorlatok orvostanhallgatóknak. Szerk.: Teichmann Farkas, 2007 
 
Ajánlott irodalom:  
Orvosi Biokémia, Medicina Kiadó, 2006, Szerkesztette: Ádám Veronika   
Az  Intézet honlapjára felrakott elektronikus tankönyv: Biokémia és Molekuláris 
Biológia II. Anyagcsere. Szerkesztette: Fésüs László 
Biokémia gyakorlatok orvostanhallgatóknak. Szerk.: Teichmann Farkas, 2007 
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Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A kollokviumi jegy megszerezhető megajánlással is, az évközi dolgozatok alapján 
(amely a következő részekből áll: rövid esszé kérdések, hosszabb kifejtést igénylő 
esszék, teszt) amihez hozzáadódik a gyakorlatokon nyújtott teljesítmény. 
Amennyiben az évközi teljesítmény alapján nem ajánlható meg érdemjegy a 
hallgató vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgát tesz, mely tartalmazza az előadások 
anyagát, valamint a gyakorlatok anyagát is. 
Az elméleti háttér ismerete, a gyakorlati munkára való felkészültség, az elvégzett 
munka pontossága, az elvégzett kísérletek kiértékelése és értelmezése, a 
jegyzőkönyv vezetése mind részét képezi a gyakorlat értékelésének. A gyakorlatok 
teljesítménye pontokkal van értékelve, mely az előadások anyagából írott írásbeli 
jegymegajánló dolgozatok pontszámához hozzáadódik, s ezek együttes pontszáma 
alapján történik a jegymegajánlás.  Amennyiben nincs érvényes megajánlott jegye 
a hallgatónak, akkor az írásbeli kollokviumi dolgozat részeként a gyakorlat is 
számon van kérve. 
 
Évközi számonkérés:  
A szemináriumokon a heti előadások anyagát dolgozzuk fel részleteiben, a 
szemináriumokon heti önellenőrző számonkérés is zajlik.  
A gyakorlatokra felkészülten kell érkezni, az adott gyakorlat elméleti háttere, az 
elvégzendő feladatok ismerete szükséges, ezt a gyakorlatvezető szóban ellenőrzi is.  
 
Index aláírás:  
Kötelező rést venni az előadások 30%-án (a kiadott tematikában kijelölt előadások) 
és az összes szemináriumon. Maximum 3 hiányzást fogadunk el.  
Valamennyi gyakorlat elvégzése, minden jegyzőkönyv elfogadása, és a 
gyakorlaton maximálisan szerezhető pontok 50%-nak elérése. A hiányzást pótolni 
kell a gyakorlatvezetővel való egyeztetés után. 
 
Érdemjegy javítás:  
A vizsgaidőszakon belül a TVSZ-ben leírtak alapján. 
A gyakorlati teljesítményen a vizsgaidőszakban, a gyakorlatok elméletét  
tartalmazó szóbeli beszámoltatással javíthatnak. 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Biokémia és molekuláris biológia I. tantárgy sikeres teljesítése. 
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BIOKÉMIA ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA III.  
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikai Tanszék, Orvosi 

Vegytani Intézet 
Kredit: 8 

4. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   56/20 
Gyakorlat:  46/15 
 
Tematika: 
Sejt - és Szervbiokémia 
 
Az eukarióta génexpresszió szabályozásának szintjei. Az aktív kromatin. A 
transzkripció szabályozása. mRNS szintű szabályozás. A transzláció szabályozása. 
Transzláció utáni események. Génterápia: a biokémiai funkció visszaállítása. 
 
A sejtproliferáció biokémiája. A sejtciklus és a mitotikus kaszkád. Az M-fázis 
kináz. Protoonkogének termékei és funkcióik. Az onkogénné válás biokémiai 
mechanizmusai. A ras és szignálútvonala. 
 
Tumor szupresszor gének és biokémiai funkcióik. A p53 és a retinoblasztóma 
fehérjék funkciói. A terminális differenciálódás biokémiai jellemzői. A természetes 
sejthalál biokémiája.  
 
Stressz fehérjék és stressz enzimek eukariota sejtekben. A hősokk fehérjék fajtái, 
és szerepük a sejtekben normál körülmények között. Chaperonok és chaperoninok. 
Hsp 90 fehérjék. A hősokk gének transzkripciójának szabályozása. 
 
A jelátviteli folyamatok biokémiája. Szabályozás fogalma és szintjei. 
Membránkötött receptorokon keresztül ható  szignálok hatásmechanizmusa: 
ioncsatornát képző receptorok, hét transzmembrán domént tartalmazó  receptorok, 
szignálútvonalai. G-fehérjék, az adenilát-cikláz rendszer.Diffuzibilis messengeren 
keresztül ható szignálok: a foszfolipáz C jelátvitele. Ciklikus GMP foszfodiészter 
rendszer: a látás szignálútvonala. 
 
Membrán-kötött guanilát cikláz jelátviteli rendszere: ANF, a vérnyomás 
szabályozása. Tirozinkináz receptorokon történő jeladás. Az inzulin 
szignálútvonala. Enzimaktivitással nem rendelkező receptorok. Citoplazmatikus 
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targeten ható szignálútvonalak: a NO. Magreceptorokra ható szignálok: szteroid 
hormonok, retinsavak, epesavak, D-vitamin. Sejten belül képződő jelek.  
 
A máj biokémiája. Akut fázis válasz.Biotranszformáció I. és II. fázisú reakciók. 
CYP enzimek, izoenzimek. Glükuronid és glutation konjugáció, GST jelentősége. 
A májsejtek zonális heterogeneitása. Az etanol lebontása az emberi szervezetben, 
enzimek, izoenzimek. Az alkoholfogyasztás biokémiai következményei. 
 
A vér biokémiája. A hemoglobin és mioglobin összehasonlítása, az oxigénkötés 
szabályozása. Globinok polimorfizmusa. Anomális és patológiás hemoglobinok. A 
fehérvérsejtek biokémiai jellemzői  
  
A vas jelentősége, felszívódása. A vas transzportja és raktározása. A 
vasfelhasználás molekuláris szabályozása. A szabad vas veszélye. Hem fehérjék. A 
hem szintézise, a szintézis szabályozása a májban. A globin szint szabályozása a 
csontvelőben. Hem lebontás: epefestékek keletezése, konjugálása és kiürülése. 
 
A véralvadás biokémiája I.. Nyugvó és aktivált trombociták jellemzése. A 
trombociták szerepe a véralvadásban. Véralvadási faktorok, csoportosításuk. A K 
vitamin hatásának biokémiai magyarázata. A véralvadási kaszkád jellemzői, 
bekapcsolása, exitrinsic és intrinsic útvonalak.    
 
A véralvadás biokémiája II. Az érfal szerepe a véralvadásban, az ép és a sérült érfal 
szerepe. Az véralvadás leállítása, inhibitorok fajtái és szerepük, a heparin szerepe. 
Az alvadék lebontása, a fibrinolízis szabályozása. 
 
A kötőszövet biokémiája. Glükózaminoglikánok és proteoglikánok. Kollagének. 
Kollagén monomerek makromolekuláris szerveződése. A kollagén szintézis 
zavarai. Elasztin. Elasztáz. Fibronektinek. Integrin és egyéb receptorok. Fokális 
adhézió. Egyéb adhéziós fehérjék (laminin, entactin, trombospondin, von 
Willebrand faktor, tenascin, stb). 
 
Az izomszövet és citoszkeleton biokémiája. Miofibrillumok felépitésében 
résztvevő proteinek. Az erő keletkezésének molekuláris mechanizmusa. Az izom 
energiaforrásai. Izom metabolizmusa különböző intenzitású munka esetén. Sport 
hatása. 
 
B.) A Molekuláris Biológia alapjai 
 
Szerkezet és funkció a sejtmagban: A kromatin szerkezete. Az aktív kromatin. 
Gének átírása, transzkripciós faktorok. A sejtmag szerkezetének biokémiai 
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értelmezése. DNS "pakolás". A kromoszómális DNS szerveződése. Konzervált és 
nem konzervált szekvenciák, nem kódoló DNS szekvenciák. Hisztonok, az 
eukariota kromoszómák alapvető szerkezeti fehérjéi, nukleoszómák. 
Kromoszómák teljes szerkezete. A sejtmag fehérjéi, DNS-fehérje kölcsönhatások. 
A génexpresszió biokémiai értelmezésének alapjai. 
 
Genomika. Az emberi genom. Gének az emberi genomban. A Humán Genom 
Project. Polimorfizmus. Az egygénes betegségeket okozó gén azonosítása: 
genetikai térképezés. SNP genotipizálás a gyógyászatban. 
 
DNS replikáció. A DNS replikáció alapszabályai érvényesek prokariotákra és 
eukariotákra egyaránt. Az eukariota DNS replikáció fehérjéi. Telomeráz, reverz 
transzkriptáz. DNS hibajavítás (repair), transzkripció-kapcsolt repair, nem 
komplementer nukleotidok eltávolítása (mismatch repair). 
 
Transzkripció. Az RNS szintézis alapvető szabályai, prokariota és eukariota 
polimerázok. Riboszomális RNS-ek szintézise és processzálása. mRNS 
prekurzorok szintézise és processzálása: capping, poliadenilálás, spicing. KisRNS-
ek szintézise; 5S rRNS, tRNS. tRNS-ek posztszintetikus módosítása. RNS nukleáz 
aktivitása (self splicing).  A génexpresszió szabályozásának szintjei prokariótákban 
és eukariótákban. 
 
A fehérje szintézis biokémiája (transzláció). Messenger RNS szerkezete 
(prokariota és eukariota), módosításai (capping, poliadeniláció és splicing). 
Transzfer RNS szerkezete (kötőhelyei és aktiválása), a riboszóma ciklus 
(prokariota és eukariota) iniciáció, elongáció, termináció (eltérő formái 
prokariotákban és eukariotákban, szabályozási folyamatok). A transzláció 
megbízhatósága, a transzláció specifikus gátlószerei. Mitokondriális 
fehérjeszintézis. Poszttranszlációs módosítások. 
 
Gyakorlat: 
Nappali tagozat: 
Sejt- és szervbiokémia blokk: 14 óra (2 óra gyakorlati előkészítő, 12 óra önálló 
laboratóriumi munka) 
Szérumfehérjék elválasztása és mennyiségi meghatározása. Globulinok 
elválasztása kisózással, albumin sómentesítése gélszűréssel. Fehérje koncentráció 
mérése Biuret reakcióval. Albumin koncentráció meghatározása 
brómkrezolzölddel. Szérumfehérjék elválasztása cellulózacetát 
membránelektroforézissel.  
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Aminosavak reakciói: fenilketonuria teszt- szérum és urea aminosav összetételének 
vizsgálata vékonyréteg kromatográfiával. Hemoglobin és glikozilált hemoglobin 
koncentrációjának meghatározása vérben.  
A véralvadás vizsgálata: a kálcium szerepe. Fibrinogén kimutatása. Trombin idő 
meghatározása, a XIII. faktor szerepének tanulmányozása. 
Molekuláris biológia blokk: 32 óra. Az aláhúzott 20 óra gyakorlat manuálisan 
elvégzendő feladat, 10 óra tanteremben tartott bemutató gyakorlat, melyeket 
laborban való műszerbemutató egészít ki, 2 óra beszámoló.  Bioinformatika. 
Oligonukleotid szintézis Nukleinsav izolálás. Restrikciós analízis. Klónozás, 
klónozó enzimek. Nukleinsav blottolás. DNS szekvenálás. Western blott. Fehérje 
expressziós rendszerek, fehérje szekvenálás. Polimeráz láncreakció. 
 
Levelező tagozat: 
Sejt- és szervbiokémia blokk: 5 óra gyakorlat: szérum fehérjék vizsgálata 
Molekuláris biológia blokk: 10 óra. 5 óra bemutató gyakorlat: nukelinsavak (DNS 
és RNS) izolálása, DNS restrikciós analízise, nukleinsavak blottolása, DNS 
klónozása és szekvenálása. 5 óra kísérletes munka: PCR 
 
Kötelező irodalom: 
Elektronikus sillabusz : Biokémia és Molekuláris Biológia III. Sejt- és Szervbiokémia. 
Szerkesztette Fésüs László, illetve Biokémia és Molekuláris Biológia I. Molekuláris 
Biológia. Szerkesztette Fésüs László., 
Molekuláris Biológiai Módszerek (jegyzet). Szerkesztette Dombrádi Viktor, 2004. 
Biokémia és Molekuláris Biológia III. Sejt- és Szervbiokémia. Szerkesztette Fésüs 
László. Harmadik kiadás, 2002. 
Biokémia és Molekuláris Biológia I. Molekuláris Biológia. Szerkesztette Fésüs 
László. Negyedik kiadás, 2004. 
Molekuláris Biológiai Módszerek (jegyzet). Szerkesztette Dombrádi Viktor, 2004. 
Orvosi Biokémia. Szerkesztette Ádám Veronika, Medicina Könyvkiadó Rt., 
Budapest, Harmadik kiadás, 2006.  
Biokémia gyakorlatok Szerkesztette: Teichmann Farkas (jegyzet) 1999.  
Ajánlott irodalom:  
Orvosi Biokémia. Szerkesztette Ádám Veronika, Medicina Könyvkiadó Rt., 
Budapest, 2006.  
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A hallgatók kollokviumi jegyet szereznek írásban történő számonkérés során, mely 
számonkérő dolgozat tartalmazza a Sejt és Szervbiokémia, a Molekuláris Biológia 
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előadások illetve gyakorlatok anyagát. Az érdemjegy megszerezhető 
jegymegajánlással is.  

Gyakorlati jegy megajánlás a félév végi írásbeli dolgozat és a laborban végzett munka, 
valamint a kísérleti jegyzőkönyvek alapján. 
Értékelés: teszt és esszé kérdések megválaszolása, illetve a végzett munka 
pontossága, és a jegyzőkönyv vezetése alapján. 
 
Évközi számonkérés:  
A szemináriumokon csak önellenőrzés van. A gyakorlatokra való felkészülés 
szúrópróbaszerű ellenőrzése. 
 
Index aláírás:  
Az kötelező előadásokon való részvétel, illetve az összes szemináriumon való 
részvétel. 
Az előadásokon és a szemináriumokon maximum 3 hiányzást fogadunk el. 
Valamennyi gyakorlat elvégzése (hiányzás esetén a gyakorlatot előzetes egyeztetés 
után pótolni kell).   
 
Érdemjegy javítás:  
A vizsgaidőszakon belül írásban a TVSZ előírásainak megfelelően. 
Szóbeli beszámoló (TVSZ szerint). 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Biokémia és molekuláris biológia II. tantárgy sikeres teljesítése. 
 
 

***ÉLETTAN 
Élettani Intézet 

Kredit: 6 
3. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28 
Gyakorlat:   28** 

GENETIKA 
Klinikai Kutató Központ 

Kredit: 3 
3. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
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Tematika: 
 
1. hét A genetika tárgya és vizsgálómódszerei. Klasszikus genetikai 
alapfogalmak. (Fenotípus, genotípus, lókusz, allél, haplotípus, homozigóta, 
heterozigóta, összetett heterozigóta, dupla heterozigóta) Családfa szimbólumok 
jelentése. 
 
2. hét A Mendeli öröklődés. A különböző öröklésmenetek jellegzetességei 
(autoszomális domináns, autoszomális recesszív, X-hez kötött recesszív, X-hez 
kötött domináns, mitokondriállis). Nemek által befolyásolt öröklődés. 
Allél heterogenitás, lókusz heterogenitás, változó expresszivitás, inkomplett 
penetrancia, germline mozaicizmus. 
Kodominancia és a HLA-renddszer. 
 
3. hét Gének felépítése, génexpresszió. Prokarióták és eukarióták genetikájának 

hasonlósága és különbségei. 
A molekuláris biológiai technikák alkalmazása a genetikában. (Southern és 

northern blotting, PCR, DNS 
szekvenálás.) 
Alapvető mutációtípusok: misszensz, nonszensz, kereteltolódás, deléció, inszerció, 
null, triplet repeat expanzió. 
 
4. hét Multifaktoriális/poligénes öröklődés. A mendeli és a 
multifaktoriális/poligénes öröklődés különbségei. Kifejeződési küszöbök. 
Mennyiségi és minőségi jellegű multifaktoriális betegségek (hypertonia, diabetes 
mellitus, nyúlajak/farkastorok). Ikervizsgálatok. Kapcsoltan öröklődő gének, 
crossing over.  
 
5. hét Populáció genetika. Alapfogalmak (mutációs ráta, rokonházasságok, 
szelekció, alapító hatás, drift-genetikai sodródás, polimorfizmus). A Hardy 
Weinberg ekvilibrium, allélfrekvencia és karrier frekvencia számítása. 
 
6. hét Genetika a népegészségügyben. Általános elvek. Etikai, jogi 
vonatkozások.  
 
7. hét Citogenetika. A humán kromoszómák felépítése, a szabályos emberi 
karyotípus. Mitózis, meiosis, spermatogtenesis, oogenesis. A kromoszómák 
számbeli eltérései. Definíciók: euploiditás, aneuploiditás, triszómia, monoszómia. 



 72

A Down szindróma. Az szexkromoszómák számbeli rendellenességei. A meiotikus 
nondiszjunkció és következményei.. 
 
8. hét A kromoszómák szerkezeti rendellenességei. A transzlokáció (reciprok, 
kiegyensúlyozott, Robertson) és következményei. Genetikai imprinting, 
uniparentális diszómia. A fragilis X szindróma. Kromoszómadeléció, inszerció, 
inverzió, gyűrű-kromoszóma. 
 
9. hét A kromoszómák rendellenességeinek vizsgálómódszerei (klasszikus 
módszerek, FISH, CGH). 
 
10. hét . Géntérképezés. Rekombináció, kapcsoltság. A géntérképezés 
módszerei. A human genom project. Génterápia. 
 
11. hét Klinikai genetika a gyakorlatban. A genetikai tanácsadás: indikációk, a 
tanácsadás menete, vizsgálatok. Genetikai szűrőprogramok. Fenilketonuria, 
cisztikus fibrózis. Veleszületett genetikai rendellenességek felismerése, major és 
minor anomáliák. Szindróma, asszociáció, szekvencia, diszrupció, deformáció, 
malformáció, diszplázia. Prenatalis genetikai vizsgálómódszerek. 
 
12. hét Biokémiai defektusok molekuláris genetikai alapjai. Örökletes 
anyagcsere betegségek (pl. G6PD, familiaris hiperkoleszterinémia). A kollagén 
szintézis rendellenességei. 
 
13. hét Véralvadási defektusok. Hemoglobinopátiák. Öröklődő neurológiai 
betegségek. 
 
14. hét Tumorgenetika. A tumorgenezis klonális elmélete. Onkogének, az 
onkogének aktiválódása, tumor szuppresszor gének. Familiáris tumor szindrómák. 
 
Kötelező irodalom: 
Az előadásokon rendelkezésre bocsátott hand-out. 
 
Ajánlott irodalom:  
Khoury MJ, Burke W, Thomson E. Genetics and Public Health in the 21st Century, 
Oxford University Press, Oxford 2000. 
Korf BR. Human Genetics and Genomics, Blackwell Publishing, Oxford, 2007. 
Stansfield WD, genetika. Elmélet és gyakorlat,.Panem, Budapest 1997  
 
Tantárgyi követelmények: 
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Követelményszint:  
Az előadások látogatása. 
Számonkérés: teszt és rövid esszé kérdésekből álló írásbeli vizsga  

 
Évközi számonkérés: - 
 
Index aláírás:  
Részvétel az órák legalább 70%-án 
 
Érdemjegy javítás:  
Szóbeli vizsga keretein belül. 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
- 
 

HISZTOLÓGIA ALAPJAI II.  
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 

Kredit: 2 
3. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   14/4 
Gyakorlat:  14/8 
 
 
Tematika: 
 
1.hét Bevezetés. Az állati szövetek felépítése. A sejtalkotók és az extracelluláris 
matrix kapcsolata. A sejtadhéziós struktúrák és szerkezetük, a setjmembrán 
receptorai, az integrin szerkezete, az extracellularis matrix sejtkapcsoló molekulái 
(CAM), a proteoglycan szerkezete. /Előadás/ 
 
2.hét Fedőhámok felosztása, az endothel fogalma, típusai és funkciójuk. A 
többrétegű hámok jellegzetességei, felosztásuk. A mirigyhám, a mirigy szekréció 
mechanizmusa. A mirigyek osztályozása a szekréció mechanizmusa, a termelt 
váladék kémiai összetétele és a mirigyvégkamrák alakja alapján. A pigmenthám és 
az érzékhám, funkciójuk. /Előadás/ 
 
3.hét  A kötőszövet funkcionális morphológiája. A kötőszövetek osztályozása, a 
lazarostos kötőszövet sejtjeinek csoportosítása. A lazarostos kötőszövet sejtjeinek 
– fibroblast, fibrocyta, hízósejt, makrophag, zsírsejt, granulocyták, lymphocyták, 



 74

plazmasejt – morphológiája és funkciója. Az MPS (Mononuclearis Phagocyta 
System) rendszere, funkciója, fő képviselőik. /Előadás/ 
 
4.hét  A kötőszövet sejt közötti állományának molekuláris szerkezete. A lazarostos 
kötőszövet rostjai, a kollagén rost szerveződése, típusai, előfordulásuk helye. Az 
elasztikus rost szerkezete, funkciója. A kötőszöveti rostok elkülönítése 
hisztokémiai reakciókkal. A glucosaminoglycanok, a proteoglycan szerveződése, 
típusai, funkciójuk A membrana bazalis szerkezete, molekuláris szerveződése. 
/Előadás/ 
 
5.hét  A zsírszövet osztályozása, funkcióik. A porcszövet típusai, a chondron 
fogalma. A szivacsos és tömött csont szerveződése, a csontszövet sejtjei és 
funkciójuk, az osteon fogalma. A primer és secunder csontosodások. A chondrális 
csontosodás, a növekedési porc szerkezete, a csontgerendák kialakulásának 
folyamata. A csontok hossz és vastagságbeli növekedésének morphológiai alapjai. 
/Előadás/ 
 
6.hét  Hám- és kötőszövetek mikroszkópos tanulmányozása. Nyelőcső, vékonybél, 
hónaljbőr, nyálmirigy, légcső, sarjszövet, patkánybőr, aorta, máj, térdízület, tömött 
csont preparátumok hisztológiai és specifikus hisztokémiai reakciói, az eddig tanult 
alapszövetek tanulmányozására, felismerésére. /Gyakorlat/ 
 
7.hét  Demonstráció a hám- és kötőszövetekből.  
Az izomszövet osztályozása szerkezet és funkció alapján. A harántcsíkolt 
izomszövet elektronmikroszkópos szerkezete, a sarcomer felépítése, a kontrakció 
mechanizmusa. A szívizom ultrastruktúrája, sejtkapcsoló berendezések a 
szívizomban, a discus intercalaris fogalma. A simaizom. /Gyakorlat/ 
 
8.hét  Az idegszövet szerveződése I. A neuron fogalma és részei. Az idegsejtek 
osztályozása morphológiájuk és funkciójuk alapján. Az axon borítása, az 
ingerületvezetés fogalma, összefüggés az axon borítása és az ingerületvezetés 
sebessége között. Az idegsejtek közötti kapcsolatok, az elektromos és kémiai 
synapsis szerkezete, funkciója./Előadás/  
 
9.hét  Az idegszövet szerveződése II. Az axonok osztályozása myelinhüvelyük 
alapján, degeneráció, regeneráció az idegrendszerben. A glia szövet fogalma, 
funkciója, a vér-agy gát és funkciója. A periphériás ideg szerveződése, 
kötőszövetes terei. Az érző és vegetatív dúcok, felépítésük és szerkezetük közötti 
különbség. /Előadás/ 
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10.hét  Az izom- és idegszövet mikroszkópos tanulmányozása. Nyelv, vázizom, 
szívizom, vastagbél, periphériás ideg, spinális dúc, vegetatív dúc preparátumok 
hisztológiai és speciális hisztokémia reakciókkal, az izom és idegszövetek 
mikroszkópos szerkezetének megismeréséhez. /Gyakorlat/ 
 
11.hét  Demonstráció az izom és idegszövetből.  
A vér szövettana. A vér sejtes elemeinek morphológiája, méreteik, funkcióik és 
mennyiségük a periphériás vérben. A vörösvértest, a fehérvérsejtek – ezen belül a 
granulocyták,a monocyta, a lymphocyták- és a thrombocyta jellemzői, funkciójuk 
A qualitatív és a quantitatív vérkép. /Gyakorlat/ 
 
12.hét  A csontvelő szövettana, a vérképzés mechanizmusa. Az őssejt fogalma, a 
csontvelői progenitor sejtek, a belőlük kiinduló sejtvonalak. A vérképzésnek a 
csontvelőben felismerhető differenciáltabb formái. Az erythropoezis, a 
granulocytopoezis, a monocytopoezis és a thrombopoezis sejtvonalai. /Előadás/ 
 
13.hét  A nyirokrendszer szövettana. A centrális és periphériás nyirokszervek 
fogalma, a nyiroksejtek érése, az immunválasz és annak morphológiai alapjai. A 
nyirokcsomó, a thymus, a lép és a tonsillák szerkezete, az immunválaszban 
betöltött szerepük. A celluláris és humorális immunválasz és morphológiai alapjuk. 
/Gyakorlat/ 
 
14.hét   A vér és a nyirokszervek mikroszkópos tanulmányozása. Vérkenet, 
csontvelő /video/, nyirokcsomó, tonzillák mikroszkópos szerkezetének 
tanulmányozása. Videó megtekintése a nyirokcsomóról és az immunválaszról. A 
gyakorlati jegyzőkönyvek ellenőrzése. /Gyakorlat/ 
 
Kötelező irodalom: 
Módis László: Hisztológia. (Általános szövettan) Oktatási anyag az 
orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus képzéshez. DOTE Anatómiai, Szövet- 
Fejlődéstani Intézet, Debrecen, 1998. 
Hadházy, Cs.: Szövettani gyakorlatok. Főiskolai jegyzet. DOTE Egészségügyi 
Főiskola, Nyíregyháza, 1995. 
 
Ajánlott irodalom:  
Röhlich, P.: Szövettan 1. Egyetemi tankönyv SOTE, Budapest, 1999. 
Ross H. R.: Szövettan. Kézikönyv és Atlasz 
                        Medicina Kiadó, ISBN 978 963 226 052 5 
  
Tantárgyi követelmények: 
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Követelményszint: A hallgató sajátítsa el az alapszövetek fénymikroszkópos és 
legfontosabb ultrastrukturális jellemzőinek elméletét, legyen képes azok 
fénymikroszkópos szinten történő azonosítására. 
 
A vizsga formája írásbeli kollokvium, ahol a vetített videóképről a szövet 
felismerése és az ezzel kapcsolatos elméleti kérdések megválaszolása a 
követelmény. Az elégséges szintje 50%.  
 
Évközi számonkérés: Az ismeretek ellenőrzése gyakorlati szinten 3 alkalommal. A 
tanult szövetek mikroszkópos felismerése, a követelmény legalább 50 %.  
  
Index aláírás:  
Az index aláírása megtagadható, ha a gyakorlati foglalkozásokról a hallgató 
hiányzott és azt nem pótolta, nem tud a gyakorlatokon készített, elfogadható 
jegyzőkönyvet bemutatni. 
 
Érdemjegy javítás: A TVSZ-nek megfelelően 1 szemeszterben 2 alkalommal lehet 
javítóvizsgát tenni, második alkalommal a vizsga Bizottság előtt történik, 
sikertelen írásbeli esetén a hallgató szóban is vizsgázik. 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Hisztológia alapjai I. tantárgy sikeres teljesítése. 
 

HISZTOLÓGIA ALAPJAI  III. 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 

Kredit: 2 
4. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   14/4 
Gyakorlat:  14/8 
 
Tematika: 
 
1. hét. Az emésztőrendszer mikroszkópos szerkezete. Az üreges szervek falának 
általános felépítése. Az emésztő traktus önálló mirigyeinek mikroszkópos 
felépítése. Az APUD rendszer, ezen belül a GEP fogalma. A GALT fogalma. 
/Előadás/ 
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2. hét. Az emésztőtraktus üreges szerveinek részletes szövettana: a nyelőcső, a 
gyomor, a vékonybél, a vastagbél, és a féregnyúlvány mikroszkópos anatómiája, az 
azonosságok és különbségek tanulmányozása. /Gyakorlat/ 
 
3. hét. A nagy nyálmirigyek, a máj és a hasnyálmirigy szövettani szerkezete, 
fénymikroszkópos és ultrastrukturális szinten. Az MPS májban található sejtjeinek 
tanulmányozása specifikus reakció segítségével. A hasnyálmirigy Langerhas 
szigetének bemutatása az APUD rendszer specifikus reakciójával. /Gyakorlat/ 
 
4. hét. A légzőtraktus szerveinek mikroszkópos anatómiája, a légzőtraktus 
szövettani szerveződése. A gége oedema kialakulásának elmélete. A bronhusfa 
szerveződése, elágazódása, a légző barrier fogalma. A BALT fogalma. /Előadás/ 
 
5. hét.  A gége, a légcső és a tüdő mikroszkópos szerkezetének tanulmányozása, az 
azonosságok és különbségek megfigyelése. /Gyakorlat/ 
 
6. hét. Demonstráció az emésztő- és légzőtraktus mikroszkópos anatómiájából. 
A kiválasztás szerv rendszerének mikroszkópos anatómiája. A kiválasztás 
ultrastrukturális alapjai, a filtráció morphológiai alapjai, a filtrációs membran 
felépítése. A nephron fogalma, szerkezete, funkciójának morphológiai 
magyarázata. /Előadás/ 
7. hét. A vese mikroszkópos szerkezetének tanulmányozása, a vese lobulus és a 
nephron fogalmának fénymikroszkópos szinten való értelmezése különböző 
síkokban készült vese metszeteken. /Gyakorlat/ 
 
8. hét. A férfi nemi szervek mikroszkópos anatómiája. A hímivarsejtek fejlődése, 
az egyes fejlődési alakok jellemzése, a vér-here gát fogalma. A férfi ivari csatorna 
egyes részeinek jellegzetességei. A hímivarszervek endokrin funkciója. /Előadás/ 
 
9. hét. A női nemi szervek mikroszkópos anatómiája. A petesejt és a tüszőérés 
folyamata. A női nemi ciklus szövettani megnyilvánulásai. A placenta kialakulása 
és szerkezete, a magzati vérkeringés elmélete. /Előadás/ 
 
10. hét. A here, a prosztata fénymikroszkópos szerkezete. A spermium érési 
alakjainak tanulmányozása. A petefészek, a méh és a placenta mikroszkópos 
szerkezete. A tüszőérés alakjainak mikroszkópos tanulmányozása. Az érett 
placenta szerkezetének és a placentáris barrier szerkezetének mikroszkópos 
tanulmányozása. /Gyakorlat/ 
 
11. hét. Demonstráció a kiválasztás szervrendszerének és a férfi és női nemi 
szervek mikroszkópos anatómiájából. 
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Az endokrin szervek mikroszkópos anatómiája. Az agyalapi mirigy mikroszkópos 
szerkezete és funkciója, a neuroendokrin szabályozás. A hypophysis és 
hypothalamus kapcsolata, szabályozó funkcióik. /Előadás/ 
 
12. hét. Az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy és a mellékvese szöveti szerveződésének 
tanulmányozása a funkcionális összefüggések morphológai alapjainak vizsgálata. 
/Gyakorlat/ 
 
13. hét. A központi idegrendszer mikroszkópos anatómiája, fő részeinek szövettani 
szerveződése, a neuron szerepe a szerveződésben. A központi idegrendszer 
mikroszkópos szerveződésének elvei, a funkcionális összefüggések morphológiai 
alapjai. /Előadás/ 
 
14. hét. A gerincvelő, a kisagy és a nagyagy mikroszkópos anatómiája. A 
gerincvelő szürkeállományának szerveződése, a gerincvelő burkai. A kisagy 
mikroszkópos képe, jellegzetes szerkezetének tanulmányozása. A nagyagy motoros 
és érző kérge eltérő szerkezetének tanulmányozása. /Gyakorlat/ 
 
Kötelező irodalom:  
Petkó Mihály: Szövettan, egyetemi jegyzet DE OEC Anatómiai, Szövet és    
Fejlődéstani  Intézet, Debrecen, 2003 
 
Ajánlott irodalom:  
Röhlich, P.: Szövettan 2. Egyetemi tankönyv SOTE, Budapest, 1999. 
Ross H. R.: Szövettan. Kézikönyv és Atlasz, Medicina Kiadó, ISBN 978 963 226 
052 5 
 
Tantárgyi követelmények:  
 
Követelményszint: A hallgató ismerje meg az egyes szervek mikroszkópos felépítését 
elméleti szinten , sajátítsa el ezok fénymikroszkópos felimerésének gyakorlatát. 
Legyen tisztában a szervek legfontosabb ultratrukturális jellegzetességeivel és azok 
funkcionális összefüggéseivel. 
  
Írásbeli vizsga a szemeszter anyagából. A rövid esszékérdésekre kell válaszolnia a 
hallgatóknak az adott félév anyagából  video kép alapján   
 
Évközi számonkérés: Gyakorlati vizsga 3 alkalommal: a szervek mikroszkópos 
szerkezetéből, a szervek mikroszkópos szerkezetének ismerete alapján azok 
elkülönítése. 
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Index aláírás:  
Részvétel az előadásokon és a gyakorlatokon. A leckekönyv aláírása 
megtagadható, ha a hiányzások száma az előadásokon meghaladja a hármat. A 
gyakorlatok látogatása kötelező 
 
Érdemjegy javítás: A TVSZ-nek megfelelően 1 szemeszterben 2 alkalommal lehet 
javítóvizsgát tenni, második alkalommal a vizsga Bizottság előtt történik, 
sikertelen írásbeli esetén a hallgató szóban is vizsgázik. 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Hisztológia alapjai II. tantárgy sikeres teljesítése. 
 

MIKROBIOLÓGIA ALAPJAI II.  
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 

Kredit: 4 
3. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
Gyakorlat:  28/10 
 
 
Tematika: 
Előadás 
1. hét Staphyloccusok, Streptococcusok 
2. hét Bordetella, Corynebactérium, Klebsiella. Haemophilus 
3. hét Mycobacteriumok  
4. hét Enterobactriaceae család kórokozói   
5. hét Egyéb enterális fertőzést okozó baktériumok  
6. hét Proteusok. Pseudomonasok . 
7. hét Spirochetaceae  
8. hét A fogászati megbetegedéseket okozó baktériumok  
9. hét Listeria. Neisseriák  
10. hét Brucella. Francisella. Pasteurella. Bacillus 
11. hét Clostridium. Bacteriodes. Fusobacterium 
12. hét Rickettsiák  
13. hét Chlamydiák. Mycoplasmák 
14. hét A normál baktérium flóra  
 
Gyakorlat: 
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1. hét A baktériumok morfológiája: nativ és festett készítmények 
2. hét A baktériumok tenyésztése 
3. hét A baktériumok biokémiai aktivitásának vizsgálata 
4. hét Sterilezés, dezinficiálás, antibakteriális szerek iránti érzékenység 

meghatározása 
5. hét Baktériumokkal szemben kialakult immunitás, szerológiai reakciók I. 
6. hét Baktériumokkal szemben kialakult immunitás, Szerológiai reakciók II. 
7. hét Gram-pozitiv coccusok 
8. hét Légúti fertőzések kórokozói I. 
9. hét Légúti fertőzések kórokozói II.  
10. hét I. beszámoló (az előadás és a gyakorlat anyagából írásban) Enterális 

fertőzést okozó baktériumok I.(Salmonella Shigella) 
11. hét Enterális fertőzést okozó baktériumok II. (E.coli.Vibrio.Yersinia, stb.) 
12. hét Húgyúti fertőzések kórokozói I. 
13. hét Húgyúti fertőzések kórokozói II. 
14. hét Nemi betegségek kórokozói (STD). 
 
Kötelező irodalom: 
Általános mikrobiológia. Szerk: Szabó Béla. Jegyzet. DOTE 1997 
Orvosi Mikrobiológia. Szerk: Gergely Lajos. Alliter Kiadó, Budapest,2003   
Orvosi mikrobiológia. Gyakorlati jegyzet. Szerk.: D. Tóth Ferenc 
 
Ajánlott irodalom:  
Medical Microbiology.Ed: Baron,S. Churchill Livingstone Inc, New York, 1991 
  
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
Beszámoló, értékelése ötfokozatú jeggyel Gyakorlati jegyzőkönyv, gyakorlati 
vizsga alapján. 
 
Évközi számonkérés:  
Zárthelyi dolgozatok 
 
Index aláírás:  
Az előadások rendszeres látogatása. A gyakorlatokon való részvétel 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Mikrobiológia alapjai I.  tantárgy sikeres teljesítése. 
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MIKROBIOLÓGIA ALAPJAI III.  
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 

Kredit: 4 
4. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
Gyakorlat:  28/12 
 
 
Tematika: 
Előadás 
1. hét Dermatomycosisok 

2. hét Systémás mycosisok 

3. hét Protozoonok 

4. hét Cestoideák 

5. hét Nematodák 

6. hét Konzultáció 

7. hét Légúti vírusfertőzések 

8. hét Enterális vírusfertőzések 

9. hét Bőrkiütéseket okozó vírusfertőzések 

10. hét Idegrendszeri megbetegedéseket és haemorrhagiás lázakat okozó 
vírusfertőzések 

11. hét Retrovírusok (Oncovírusok) 

12. hét Retrovírusok (AIDS vírus) 

13. hét Hepatitis vírusok 

14. hét Konzultáció 

 
Gyakorlat 
1. hét A bakteriális meningitisek kórokozói. 
2. hét Az antropozoonozisok kórokozói. 
3. hét Anaerob fertőzések labordiagnosztikája. 
4. hét Mikológia. 
5. hét Protozoonok osztályozása. A malária prevenciója. 
6. hét Helminthológia: nematodák és cestoideák. 
7. hét Általános virológia. 
8. hét Légúti vírusok 
9. hét Enterális vírusfertőzések, különös tekintettel a hepatitis vírusokra. 
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10. hét Bőrkiütést okozó vírusfertőzések. 
11. hét Beszámoló a II. féléves anyag konzultációs és gyakorlati anyagából. 
12. hét Idegrendszeri megbetegedéseket okozó vírusok meningitist v. 
encephalitist okozó vírusok. A  
 védőoltások megbeszélése. 
13. hét Retrovírusok. 
14. hét Konzultáció. 
 
Kötelező irodalom:  
Dr. Szabó Béla: Általános mikrobiológia 
Orvosi mikrobiológia, szerk.: Gergely Lajos 
 
Ajánlott irodalom:  
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A gyakorlat értékelése a jegyzőkönyv és a gyakorlati vizsga alapján történik. 
 
Évközi számonkérés:  
Két alkalommal beszámoló. 
 
Index aláírás:  
A gyakorlatokon kötelező a részvétel. 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Mikrobiológia alapjai II. tantárgy sikeres teljesítése. 
 

 
MŰSZERES ANALITIKA I. (ea.) 

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 
Kredit: 3 

3. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
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Tematika: 
 

 A kémiai analízis felosztása és alapfogalmai: minőségi analízis, mennyiségi 
analízis, klasszikus analitika, műszeres analitika. 

 A kémiai analízis. Az analízis célja, módszerének kiválasztása, főbb lépései, 
az analízis előkészítő műveletei, mintavétel, mintaelőkészítés. Egy analitikai 
probléma megoldása, mérés, alapmennyiségek, mértékegységek, prefixumok. 

 A klasszikus minőségi és mennyiségi analizísben használatos reakciók típusai 
és a reakciókkal szemben támasztott követelmények. 

 Sav-bázis reakciók; savak, bázisok erőssége, sav-bázis egyensúlyokat jellemző 
egyensúlyi állandók, a víz sav-bázis sajátságai, a pH fogalma és számolása 
erős savak és egyértékű gyenge savak esetében, sav-bázis pufferek, többértékű 
savak. 

 Sav-bázis reakciók alkalmazási lehetőségei a minőségi és mennyiségi 
analízisben: sav-bázis titrálások titrálási görbéi, indikátorai. 

 A sav-bázis titrimetria gyakorlata. 
 A komplexek, komplexképződési reakciók jellemzése, lépcsőzetes egyensúlyi 

állandók, stabilitási szorzat, a stabilitás pH-függése, komplexképződési 
reakciók minőségi és mennyiségi analitikai alkalmazása, komplexometria, a 
komplexometria legjellemzőbb ligandumai, a komplexometriás indikálás, a 
komplexometriás titrálási görbe. 

 Redoxi reakciók, redoxi egyensúlyok, redoxi egyensúlyi állandó, Nernst-
egyenlet, a redoxi potenciál pH-függése. Redoxi titrálások (permanganometria, 
bromatometria, kromatometria, jodometria), indikátoraik, redoxi titrálási 
görbe. 

 Csapadékképződési reakciók. Oldhatóság, oldhatósági szorzat. Az 
oldhatóságot befolyásoló néhány tényező (saját ion feleslegének hatása, idegen 
ion hatása). 

 A csapadéképződési reakciók alkalmazása a minőségi és mennyiségi 
analitikában. Kationok osztályba sorolása. 

 Argentometria, indikálási lehetőségek az argentometriában, titrálási görbe. 
 A gravimetria, a gravimetria lépései, megvalósítási lehetőségei. 
 Megoszlási egyensúlyok. Extrakció. 
 A kromatográfiás módszerek alapjai. 

Csoportosításuk, a kromatográfiás kifejlesztés módjai, a kromatográfiás 
folyamat, a sávszélesedés és okai, a kromatogramm és jellemző paraméterei, 
kolonna hatékonyság, elméleti tányérmagasság és tányérszám, optimális 
eluens áramlási sebesség. 
Gradiens elúció, kivitelezése. 
A kromatogrammok minőségi és mennyiségi kiértékelése, mennyiségi 
meghatározási módszerek. 
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 Papír és vékonyrétegkromatográfia. 
 Gélkromatográfia. Gázkromatográfia. Folyadékkromatográfia. Ioncserés 

kromatográfia.  
 Az analitikai mérések kivitelezése, feldolgozása, kalibrációs görbe, standard 

addíció, belső standard módszer. 
 A hiba és fajtái. A hibaszámítás alapjai, alapfogalmak: helyesség, precizitás, 

ismételhetőség, reprodukálhatóság, valódi és mért érték, eltérés. A hiba 
csökkentésének módszerei. 

 Minőség, minőségbiztosítás, akkreditáció. Az analitikai kémia, mint 
információtermelő rendszer. A minőségirányítás fejlődése. A minőség 
fogalma, szintjei. 
ISO, ISO szabályok 
Analitikai kémiai minőségbiztosítás.  

 Az analitikai jel és zaj. A jel és a zaj fogalma, érzékenység, kimutatási határ. 
Zajforrások, zajcsökkentési módszerek. 

 Adatelemzés, statisztikai módszerek, Gauss görbe, standard deviáció, hibás 
mérési pontok elhagyása. Kísérleti eredmények összevethetősége. 

 A műszeres analitikai módszerek csoportosítása, általános jellemzésük  
Kötelező irodalom: 
Fábián István: Analitikai kémia, Oktatási segédanyag. Az előadás anyagából 

készített segédanyag.  
 
Ajánlott irodalom:  

Pokol György - Sztatisz Janisz: Analitikai Kémia I, Műegyetemi Kiadó, 1999 

Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai, Semmelweis Kiadó,  1999   

  
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
B Az írásbeli dolgozat magában foglal teszt-kérdéseket, az analitikai kémiában 
alapvető reakciók közül kijelölt 5 egyenletnek a felírását, rendezését, alapvető 
fogalmak definiálását és kifejtendő esszé jellegű feladatot. 
 
Évközi számonkérés:  - 
 
Index aláírás: A TVSz szerint 
  
Érdemjegy javítás: A TVSz szerint 
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Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Fizika (ea.) és a Fizikai kémia (ea.) tantárgyak sikeres teljesítése. 
 
 

MŰSZERES ANALITIKA I. (gy.) 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 

Kredit: 2 
3. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   42/15 
 
A tárgyat az első félévben hirdetjük meg heti 3 órában. A 2. oktatási héttel 
kezdődően 4 héten keresztül heti 6 órás klasszikus mennyiségi analitikai 
gyakorlatok szerepelnek. Ezek helye a Kémiai Épület D/308-as laboratórium, 
ideje szerda 8.00-14.00. A klasszikus gyakorlatok keretében titrimetriás és 
gravimetriás meghatározásokat végeznek egyedi ismeretlen minták elemzésével, a 
kiadott tematikának megfelelően. A legelső héten a felszerelések átvétele és 
balesetvédelmi oktatás van kb. egyórás időtartamban.  
A félév további részében (5 héten keresztül) a műszeres analitikai blokkban 
néhány kromatográfiás és elektrokémiai mérőmódszer megismerése történik heti 4 
órában. Ezeket a gyakorlatokat a hallgatók forgószínpadszerűen 3 fős csoportokban 
végzik úgy, hogy az első csoport 8.00-12.00-ig, míg a második 10.00-14.00 óra 
között végez egy adott feladatot ugyanazon a mérőműszeren. A gyakorlatok a 
tematikában feltüntetett laboratóriumokban folynak. 
 
Tematika: 

 
Oktatási hét Téma 

1. Balesetvédelem 
    Klasszikus mennyiségi elemzés 

2. Acidi-alkalimetria 
3. Komplexometria 
4. Csapadékos titrálás, gravimetria 
5. Redoxi titrálások 

    Műszeres analízis I. 
6. Papír- és vékonyréteg kromatográfia 
7. Gázkromatográfia 
8. Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 
9. pH-metriás titrálás 
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10. Potenciometria ionszelektív elektróddal 
 
I. Klasszikus mennyiségi elemzés 
1. hét (1,5 óra): Laboratóriumi munkaszabályok ismertetése, balesetvédelem, a 

felszerelés átvétele. 
2. hét (5 óra): HCl mérőoldat készítése és koncentrációjának meghatározása 

KHCO3-ra. 
Bórax meghatározása acidi-alkalimetriásan (ismeretlen) 

3. hét (6 óra): Komplexometriás titrálás EDTA mérőoldattal. Ca2+ és Mg2+ ionok 
meghatározása természetes vízmintákban. Al3+ ion meghatározása 
komplexometriásan (ismeretlen). Ca2+ tartalom meghatározása gravimetriásan 
kalcium-oxalát formájában ismeretlen). 

4. hét (6 óra): Csapadékos titrálások: Szilárd porminta Cl- és Br- ion tartalmának 
meghatározása (ismeretlen). Bromatometria: szilárd minta aszkorbinsav 
tartalmának meghatározása (ismeretlen). 

5. hét (6 óra): Permanganometria: Fe2+ és Fe3+ ionok meghatározása egymás 
mellett vizes oldatban (ismeretlen). Neomagnol tabletta aktív klór-tartalmának 
meghatározása jodometriásan. 
A felszerelések tisztítása és leadása. 

 
II. Műszeres analízis I.: 6-10. hét (5 x 3,5 óra) (forgószínpadszerűen) 
 
1. Papír- és vékonyréteg kromatográfia (TLC): Paprikaextraktum és zöld 

növényi kivonat komponenseinek elválasztása és vizsgálata vékonyrétegen. 
Aminosavak elválasztása kationcserélő gyantarétegen.  

2. Gázkromatográfia (GC): Néhány szerves vegyület elválasztása 
gázkromatográfiásan. Hőmérsékletprogramozás  

3. Nagynyomású folyadékkromatográfia (HPLC): Gyógyszerhatóanyagok 
elválasztása és azonosítása. Mennyiségi meghatározás kalibráló sorral. 

4. pH-potenciometria: Erős bázis- és savoldat pontos koncentrációjának 
meghatározása a titrálási görbék analízise segítségével. Gran-függvények  

5. Potenciometria (F-- szelektív elektróddal): Dentocar tabletta nátrium-
fluorid tartalmának meghatározása direkt potenciometriával és standard 
addíciós módszerrel.   

 
Kötelező irodalom: 
Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai, Semmelweis Kiadó, 1999 
 
Ajánlott irodalom:  
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Erdey László: Bevezetés a kémiai analízisbe, Tankönyvkiadó 

  
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A gyakorlatok látogatása kötelező. Egyetlen indokolt hiányzás (orvosi igazolás) 
esetén az elmaradt gyakorlati anyagot lehetőség szerint pótolni kell. A tömbösítés 
miatt kettő vagy több gyakorlatról való hiányzáskor a gyakorlat teljesítését nem 
tudjuk elfogadni, azt újra fel kell venni. 
A gyakorlatokra való felkészülés, illetve az elvégzett faladatok megértésének 
ellenőrzése kis (10-20 perces) zárhelyiken vagy szóbeli referálásokon történik. A 
klasszikus gyakorlatokon az ismeretlenek meghatározását is jeggyel értékeljük. 
A gyakorlati jegy három részből tevődik össze: 
 1./ a klasszikus gyakorlatokon írt kis zárthelyik átlaga, 
 2./ az ott mért ismeretlenek jegyeiből kialakuló részjegy, 
 3./ a műszeres gyakorlatokra kapott osztályzatokból számolt részjegy. 
Gyakorlati jegyet csak az kaphat, akinek mindhárom részjegye legalább 2,00. 
 
Évközi számonkérés:  
A gyakorlatokra való felkészülés ellenőrzése kis zárthelyi dolgozatokkal történik, 
ezek értékelése százalékos alapon valósul meg. 
 
Index aláírás:  
valamennyi gyakorlaton való részvétel (igazolt hiányzás esetén pótlás szükséges). 
 
Érdemjegy javítás: 
Az elégtelen gyakorlati jegy csak abban az esetben javítható, ha a fenti részjegyek 
közül az 1. nem éri el a 2,00 átlagot. Minden egyéb esetben a tárgyat újból fel kell 
venni. 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
Az Általános és szervetlen kémia gyakorlat sikeres teljesítése, a Műszeres analitika 
I. (ea.) tantárgy párhuzamos felvétele. 
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MŰSZERES ANALITIKA II. (ea.) 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 

Kredit: 5 
4. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   42/15 
 
Tematika: 
 
1. hét: A kémiai analízis. Abszolút és relatív analitikai módszerek. A teljes analízis 

lépései. A célkitűzés, stratégiakészítés, mintavétel, a minta tárolása és 
szállítása, a minta-előkészítés, az elemzés, a kiértékelés és az analitikai 
eredmények értékelése, mint az analízis lépéseinek jellegzetességei. 

2. hét: Az analitikai módszerek minőségbiztosítása, minőségellenőrzése, 
teljesítőképessége és érvényesítése (validálása). A hiba és fajtái. A 
hibaszámítás alapjai, alapfogalmak: helyesség, precizitás, 
ismételhetőség, reprodukálhatóság, valódi és mért érték, eltérés. A hiba 
csökkentésének módszerei. Az analitikai jel és zaj. A jel és zaj fogalma, 
érzékenység, kimutatási határ. Zajforrások, zajcsökkentési módszerek 
alapjai. 

3. hét: A műszeres analitika optikai módszerei. A spektroszkópiai módszerek 
általános jellemzése. Az elektromágneses sugárzás és a testek 
kölcsönhatása. Spektrumok kialakulása Az atomi és molekuláris 
spektrumok összehasonlítása. 

4. hét: A látható és UV molekula spektroszkópia elméleti és gyakorlati alapjai. 
Spektrofotométerek általános felépítése. A spektrofométerek 
csoportosítása. Egyszerű és összetett spektrumok kiértékelése. 

5. hét: Az infravörös spektroszkópia. Az infravörös spektrofotométerek felépítése, 
összehasonlítása az UV/VIS spektrofotométerekkel. Az IR spektrumok 
minőségi és mennyiségi értékelése. Reflexiós IR spektroszkópia. 

6. hét: Atomspektroszkópia I. Az abszorpciós spektrum kialakulása. A 
lángatomabszorpciós spektrometria (FAAS) mérési elve, készülékei. Az 
elektrotermikus atomabszorpciós módszerek (GFAAS). 

7. hét: Atomspektroszkópia II. Az emissziós atomspektrum kialakulása. Az 
egyenáramú (DCP) és induktíve csatolt plazma spektrométerek 
(ICP/AES) felépítése, és szerepük a nyomelem-analitikában. 

8. hét: Az optikai forgatóképesség mérése. A polarimetria analitikai alkalmazásai. 
A törésmutató mérése. A reflektometria, nefelometria, turbidimetria 
analitikai alkalmazásai. 
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9. hét: A fluoreszcencia jelensége, a fluoreszcens fény mérése. 
Spektrofluoriméterek. A szerves vegyületek fluoreszcenciás analízise. 
Az atomfluoreszcens spektrometria elvi alapjai. 

10. hét: Az elektroanalitikai módszerek általános jellemzése. A vezetőképesség 
mérése, a vezetőképességi titrálási görbék és értelmezésük. 
Oszcillometria. A potenciometria alapjai. Az elektródok csoportosítása, 
működésük. A pH-metriás módszerek. A direkt és indirekt 
potenciometria elve és gyakorlata. Potenciometriás titrálási görbék. 

11. hét: A voltametria alapjai. Egyenáramú polarográfia. Nagyérzékenységű 
polarográfiás módszerek. Az amperometria és alkalmazásai. A 
biamperometriás (dead-stop) módszer. 

12. hét: Az analízis mágneses módszerei. A mágneses rezonancia spektroszkópia 
(NMR) elve és alkalmazásai. A tömegspektrometria (MS). 

13. hét: Elektroforetikus elválasztási módszerek. A kapilláris elektroforézis (CE) 
elve, gyakorlata és eszközei. Az analízis kinetikai módszerei. A F.I.A. 
(Flow Injection Analysis). 

14. hét: Speciációs analitika. Kapcsolt analitikai módszerek: GC-MS, HPLC-AAS, 
HPLC-ICP/AES, GC-, HPLC-, CE—ICP/MS és alkalmazásuk a 
biológiai, humánbiológiai és környezeti minták analízisére. 

 
Kötelező irodalom:  

1. Pungor Ernő: Analitikai kémia, Tankönyvkiadó (BME egyetemi jegyzet), 
Budapest, 1985. 

2. Pokol György - Sztatisz Janisz: Analitikai kémia I., Műszaki Egyetem 
Kiadó, Budapest, 1999. 

3. Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai, Semmelweis Kiadó, Gyula, 
1999. 

 
Ajánlott irodalom:  

1. Erdey László, Mázor László: Analitikai kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1974. 

2. H.H. Willard, L.L. Merritt, J.A. Dean, F.A. Settle: Instrumental methods 
of Analysis, Wadsworth Publ. Co., Belmont, California, 1988. 

3. Mádi Istvánné: Elválasztástechnika, Tankönyvkiadó (KLTE egyetemi 
jegyzet), Budapest, 1987. 

4. R.D. Braun: Introduction to Instrumental Analysis, McGraw-Hill Book 
Co., New York, 1987. 

5. Szabadváry Ferenc: Az analitikai kémia módszereinek kialakulása, 
Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1960. 

6. Csányi - Farsang - Szakács: Műszeres analízis, Tankönyvkiadó, Budapest, 
1969. 
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7. Oktatási segédanyagok, gyakorlatleírások 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A modern műszeres analitikai módszerek elvének megismerése és gyakorlatban 
történő alkalmazása az orvosdiagnosztikai, biológiai, humánbiológiai kutatásban 
használatos rendszerek, minták adott komponenseinek minőségi és mennyiségi 
meghatározására. 
Az elsajátított anyag birtokában a hallgató képes legyen a megfelelő analitikai 
módszerek kiválasztására adott típusú minták kémiai összetételének vizsgálatához.  
A hallgatók a tantárgy elvi, elméleti részével elsősorban a gyakorlatot előkészítő 
előadáson ismerkednek meg. 
Az analitikai kémia szerepe az orvosdiagnosztikában és helye a kémiai 
tudományokon belül. A műszeres analitika és a klasszikus analitikai módszerek 
kapcsolata és eltérő vonásai. 
Alapfogalmak Az analitikai módszerek teljesítőképességének jellemzése: 
mintaigény, szelektivitás, analitikai érzékenység, kimutatási határ, pontosság, 
megismételhetőség, időigény, gazdaságosság. Az abszolút és relatív analitikai 
módszerek jellegzetességei. Az analitikai adatok feldolgozása, a módszerek hibája. 
Műszeres módszerek Az analízis fizikai, kémiai módszereinek a csoportosítása. Az 
elektrokémiai, optikai, mágneses, termikus és radiokémiai módszerek alapelve. 
Potenciometria: mennyiségi elemzés ionszelektív elektródokkal. A polarográfia és 
az oszcillometria alapja. 
Optikai emissziós spektroszkópia: a spektrográfia és a lángfotometria mérési elve 
és gyakorlati kérdései. Abszorpciós spektroszkópia: az ultraibolya és látható 
spektrofotometria. Az atomabszorpció spektrometria elve és gyakorlata. A 
tömegspektrometria és a derivatográfia méréstechnikai elvei. 
Az analitikai adatok kiértékelése Összehasonlító módszer. A kalibráló oldatok 
összetétele, szimulálása a mintákhoz. A standard addíciós módszer. Az adatok 
statisztikai feldolgozásának elvei. Főkomponens, cluster, diszkriminancia analízis. 
A műszeres módszerek kalibrálása Klasszikus kémiai eljárások: gravimetria, 
titrimetria, mint abszolút módszerek alkalmazása a műszeres analitikában. A 
műszeres mérésekhez alkalmas törzsoldatok és összehasonlító sorozatok 
készítésének az elvei. A standard referencia anyagok és szerepük a humánbiológiai 
minták elemzésénél. Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás. Az analitikai 
laboratóriumok akkreditációja. 
Sajátítsa el a gyakorlatban alkalmazott műszeres analitikai módszerek elvét, 
felépítését, teljesítőképességét, különböző típusú minták adott komponenseinek 
műszeres analitikai módszerrel történő meghatározási lehetőségeit. Képes legyen 
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arra, hogy eldöntse, hogy adott analitikai probléma megoldásához milyen műszeres 
analitikai módszer alkalmazása tekinthető optimálisnak. 

Írásbeli és szóbeli vizsga. 
Értékelés: 50%-ban az évközi írásbeli dolgozatok alapján, 50%-ban az 
félévi szóbeli vizsga alapján. 

Évközi számonkérés:  
3 zárthelyi dolgozat. 
 
Index aláírás:  
évközi érvényes zárthelyi dolgozat 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Műszeres analitika I. (ea.) sikeres teljesítése. 
 

MŰSZERES ANALITIKA II. (gy.) 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 

Kredit: 3 
4. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   56/20 
 
Tematika: 
 
A műszeres analitikai gyakorlatokra beállított módszerek: 

1. Lángfotometria (FES) - Atomabszorpciós spektrometria (AAS) 
2. ICP atomemissziós spektrometriás (ICP/AES) 
3. Spektrofotometria (UV-VIS) 
4. Folyamatos elemzés (Contifo) 
5. Infravörös spektroszkópia (IR) 
6. Potenciometria 
7. Kapilláris elektroforézis (CE) 
8. Kromatogramok, elektroferogramok kiértékelése, validálás 
9. Mágneses rezonancia spektroszkópia (NMR) 
10. Gázkromatográfia - Tömegspektrometria (GC-MS) 

A kijelölt tíz műszeres gyakorlatot a hallgatók tíz héten keresztül végzik 
forgószínpadszerűen. A félév végére minden hallgató minden műszerrel találkozik, 
azon elvégzi az előírt gyakorlatokat. 
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A gyakorlatok tömbösítve 10 héten keresztül 6 óra/hét elrendezésben kerülnek 
megszervezésre. 
 
Kötelező irodalom:  

4. Pungor Ernő: Analitikai kémia, Tankönyvkiadó (BME egyetemi jegyzet), 
Budapest, 1985. 

5. Pokol György - Sztatisz Janisz: Analitikai kémia I., Műszaki Egyetem 
Kiadó, Budapest, 1999. 

6. Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai, Semmelweis Kiadó, Gyula, 
1999. 

 
Ajánlott irodalom:  

8. Erdey László, Mázor László: Analitikai kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1974. 

9. H.H. Willard, L.L. Merritt, J.A. Dean, F.A. Settle: Instrumental methods 
of Analysis, Wadsworth Publ. Co., Belmont, California, 1988. 

10. Mádi Istvánné: Elválasztástechnika, Tankönyvkiadó (KLTE egyetemi 
jegyzet), Budapest, 1987. 

11. R.D. Braun: Introduction to Instrumental Analysis, McGraw-Hill Book 
Co., New York, 1987. 

12. Szabadváry Ferenc: Az analitikai kémia módszereinek kialakulása, 
Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1960. 

13. Csányi - Farsang - Szakács: Műszeres analízis, Tankönyvkiadó, Budapest, 
1969. 

14. Oktatási segédanyagok, gyakorlatleírások 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A modern műszeres analitikai módszerek elvének megismerése és gyakorlatban 
történő alkalmazása a biológiai kutatásban használatos rendszerek, minták adott 
komponenseinek minőségi és mennyiségi meghatározására. 
A természetes minták műszeres analíziséhez történő előkészítés elvi kérdéseinek és 
gyakorlatának elsajátítása, illetve néhány olyan klasszikus módszer 
megismertetése, amely elővizsgálatok végzésére és a műszeres módszerek 
kalibrálására szolgál. 
Az elsajátított anyag birtokában a hallgató képes legyen a megfelelő analitikai 
módszerek kiválasztására, a jelentősebb analitikai műszerek kezelésére, adott 
biológiai minták kémiai összetételének vizsgálatához. 
Vérszérum és növényi minták főkomponenseinek (nátrium-, kálium- és 
kalciumtartalmának) meghatározása lángfotometriás (FES) módszerrel. Vérszérum 
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és más biológiai minták vas-, mangán-, réz- és cinktartalmának megállapítása 
atomabszorpciós (AAS) és ICP atomemissziós spektrometriás (ICP/AES) 
módszerrel. B12 vitamin-készítmény spektrumának felvétele és 
hatóanyagtartalmának meghatározása ultraibolya-látható (UV-VIS) 
spektrofotométerrel. Foszfáttartalom meghatározása folyamatos UV-detektálással 
(Contiflo). Gyógyszerek hatóanyagának meghatározása infravörös (IR) 
spektrofotométerrel. Halogenid ionok (fluorid, klorid, jodid) meghatározása 
vizekben potenciometriás módszerrel, ionszelektív elektródokkal, automatizált 
titrálások potenciometriás titrátorral. Celfalosporinok vizsgálata kapilláris 
elektroforézis (CE) módszerrel. Elektroferogramok/kromatogramok kiértékelése, 
validálás. A magmágneses rezonancia (NMR) spektroszkóp kezelése és 
orvosdiagnosztikai alkalmazásai. Biológiai minták és szerves anyagok elemzése 
gázkromatográfiás és tömegspektrometriás (GC/MS) módszerrel. 
Gyakorlatban sajátítsa el adott műszeres analitikai módszerek elvét, felépítését, 
teljesítőképességét, különböző típusú minták adott komponenseinek műszeres 
analitikai módszerrel történő meghatározási lehetőségeit. Tanulja meg e műszerek 
kezelését, a vizsgálandó mintákat mérésre alkalmas állapotúra készítse elő, mérést 
követően az analitikai adatok statisztikai kiértékelését végezze el. 
Gyakorlati jegy. 
Értékelés: a gyakorlati jegy a gyakorlatok során írt zárthelyi és referálás, valamint 
a gyakorlati munka eredményére adott érdemjegyek átlagából alakul ki. 
 
Évközi számonkérés:  
 
Index aláírás:  
minden gyakorlat érvényes elvégzése 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Műszeres analitika II. (ea.) párhuzamos felvétele, valamint a Műszeres analitika 
I. (gy.) tantárgy sikeres teljesítése. 
 

ANGOL III. 
Idegennyelvi Lektorátus 

Kredit: 0, kritériumfeltétel 
3. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   56/18 
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Tematika: 
 
Oktatási 
hét 

Lexika Nyelvtan Készségek 

1.Revision tests 
2. Everyday objects  

Everyday English - Hello 
and goodbye 
Countries 
Numbers 

am/is/are 
my/your/his/her 

Reading and 
writing - Rafael 
and Yasmina 

3. Family  
Opposites 
Everyday English - In a 
café 

Questions and negatives 
Possessives 

Reading and 
listening - A letter 
from America 

4.Stop and check, test paper 
5. Jobs  

Everyday English - What 
time is it?  

Present simple 1  
he/she/it 

Reading and 
listening - The 
man with thirteen 
jobs 

6. Leisure activities 
Social expressions 

Present simple 2  
I/you/we/they 

Reading and 
listening - My 
favourite season 

7. Stop and check, test paper 
8. Prepositions 

Furniture 
Directions 1 

There is/are 
some/any 
This/that/these/those 

Reading and 
speaking - At 
home on a plane 
Listening and 
speaking - Homes 
around the world 

9. Words that sound the same 
On the phone  

can/can’t/could/ couldn’t 
was/were 

Reading and 
speaking - Super 
Kids 
Writing - 
Describe where 
you live 

10. Stop and check, test paper 
11. Silent letters 

 
Past simple 1  
Regular verbs 
Irregular verbs 

Reading and 
speaking - Two 
famous firsts 
Writing - Formal 
letters 
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12. Special occasions Past simple 2  
Regular verbs 
Irregular verbs 

Writing - Formal 
letters 

13. Stop and check, test paper 
14.Revision tests, semester-closing 
 
 
Hét Lexika Nyelvtan Készségek 
1. Newspapers 

Inventions of the twentieth 
century 
Social expressions 

Auxiliary verbs(do, 
be, have) 

Reading - The 
Wonders of the 
Modern World 
Writing informal 
letters 

2. Sports and leisure activities 
Daily routines 

Present simple  Listening - Three 
people talk about their 
favourite sport 
Speaking - Talking 
about your favourite 
sport 

3. Jobs 
Describing a person 
Numbers 

Present continuous Writing - describing a 
person 

4. Test paper 
Telling tales 

Past simple and 
continuous 

Writing - gap-filling 

5. Art, music and literature 
Giving opinion 

Past perfect 
The place of adverbs 

Reading - The writer, 
the painter and the 
musician 
Listening - The 
holiday that wasn’t 
Speaking - Talking 
about your art 

6. School rules, signs  Modal verbs (1)- 
obligation and 
permission 

Listening - School 
days long ago 

7. Adjectives that describe 
people, 
the rules of etiquette 

Modal verbs (2) Reading - A world 
guide to good manners 
Speaking - Nationality 
stereotypes 

8. Requests and offers Word formation Listening - 
Entertaining friends 
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Writing - filling in a 
form 

9. Test paper 
Arranging to meet 

 
Future forms - going 
to and will 

 
Speaking - describing 
pictures 
 

10. The weather Future forms - present 
simple and present 
continuous 

Listening - The 
geography of the 
British Isles 

11. Holidays 
Booking a hotel room 
Travelling around 

Future forms - practice Reading - American 
tourists in Europe 
Writing - Sending a 
fax 

12. Describing food, people, 
likes and dislikes 

Verb patterns (1) - 
gerund or infinitive 

Speaking - Kinds of 
food 

13. Talking about food 
Describing towns, a room 
Signs 
On the telephone 

Verb patterns (2) 
Present perfect active 
and passive 

Reading - A History 
of English food 
Listening - Two cities: 
London and New 
York 
Writing - A letter of 
application 

14.Testpaper, semester closing, evaluation, grading 
 
 
A gyakorlati órák során egyéni, pár- és csoportmunkán keresztül a készségek 
fejlesztése. 
 

Kötelező irodalom:  
Liz and John Soars: New Headway Elementary Student’s Book & Workbook 
Liz and John Soars: New Headway Intermediate Student’s Book & Workbook 
 
Ajánlott irodalom:  
Angol nyelvű könyvek: John and Liz Soars: New Headway Elementary (Student’s 
Book and Workbook),  
John and Liz Soars: New Headway Pre-Intermediate (Student’s Book and 
Workbook),  
Raymond Murphy: Essential Grammar in Use,  
Michael McCarthy, Felicity O’Dell: English Vocabulary in Use - Elementary,  
Stuart Redman: English Vocabulary in Use - Pre-Intermediate & Intermediate 
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Blackbird 
 
Tantárgyi követelmények: 
Követelményszint:  
A tanulóknak alapszinten kell elsajátítania angol nyelven nyelvtani és lexikai 
szerkezeteket, illetve készségeket, mint az olvasás, írás, hallás utáni szövegértés és 
beszéd.  
Évközi számonkérés:  
írásbeli és szóbeli számonkérések  
Index aláírás:  
Az órák látogatása kötelező. Amennyiben a hiányzások száma meghaladja a három 
alkalmat, az beszámoltatást illetve aláírás-megtagadást vonhat maga után. 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
Az Angol II. sikeres teljesítése. 

 
 

 
ÁLTALÁNOS PATOLÓGIA ÉS PATOBIOKÉMIA 

Patológiai Intézet, Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet 
Kredit: 5 

4. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   42/14 
 
Tematika: 
Általános patológia részletes tematika 
Progresszív és regresszív elváltozások, keringési zavarok, gyulladások, daganatok 
patológiai alapvonásai. Az egyes szervekben gyakrabban előforduló betegségek 
főbb patológiai jellegzetességei. 
 

1. A pathologia kialakulása , felosztása 
Az abnormitás különböző szintjei 
A betegség oka, mechanizmusa, szövődményei 

2. Adaptációs állapotok, adaptációs mechanizmusok 
Sejtkárosodás 
Sejthalál 

3. Acut gyulladásos reactio 
Regerneratio 
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Reparatio 
4. Chronicus gyulladás 

Immunpathologiai mechanismusok 
Autoimmun betegségek 

5. Fertőzéses betegségekről általában 
Bacteriális fertőzések 
Gomba, virus, prion, protozoon, féreg fertőzések 

6. A keringés általános pathologiája (vizenyő, vérzés) 
Thrombosis, embolia, shock 
Érelmeszesedés, rizikó faktorok, következmények, magasvérnyomás 

7. A szívelégtelenség formái és következményei, szívbillentyű gyulladás 
Ischaemias szívbetegségek (coronaria szívbetegség) 
Cardiomyopathiák.Szívizom gyulladás 

8. A daganatokról általában.Jó- és rosszindulatú daganatok 
Daganat nomenclatura és osztályozás 
Daganatok diagnosztikája 

9. A légzőrendszer haemodynamicai-, ér eredetű és fertőzéses betegségei 
Idült légút szükülettel járó (obstructiv) tüdőbetegségek 
Az alveolaris  septumokat érintő betegségek 

10. A gyomor- bél tractus pathologiája 
11. A máj és hasnyálmirigy pathologiája 

Az epehólyag és az epeutak megbetegedései 
12. A vérszegénység formái, vas anyagcsere 

Leukaemiák 
Lymphomák 

13. Az endocrin rendszer pathologiája 
14. A cukorbetegség pathologiája 

Öröklött szénhidrát (MPS is) anyagcsere betegségek 
Öröklött lipid anyagcsere betegségek.Lipid tárolási betegségek 
A vesebetegségek pathologiája 

 
Patobiokémia részletes tematika 
1. hét A sejtkárosodás laboratóriumi jelei. 2. hét. A víz és Na háztartás zavarai. 
3. hét A kálium homeostasis megítélése. 4. hét A veseműködés laboratóriumi 
vizsgálata. 5. hét A lipidek és lipoproteinek patobiokémiája. 6. hét A 
myocardialis infarctus laboratóriumi diagnosztikája. 7. hét A májbetegségek 
laboratóriumi vizsgálati módszerei. 8. hét A szénhidrátanyagcsere zavarai 9. hét 
A diabetes akut és krónikus komplikációinak diagnosztikája, a diabetes 
diagnosztikájának és monitorozásának tesztjei. 10. hét A kalcium, magnézium és 
foszfát anyagcsere regulációja 11. hét  Az endokrin rendszer patobiokémiája. 12. 
hét A mellékveskéreg és velő működési zavarai. 13. hét Laboratóriumi 
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vizsgálatok malignus kórképekben, tumormarkerek. 14. Fiziológiai folyamatok 
(nem, terhesség, táplálkozás, napszaki ingadozás) és az életkor hatása a 
patobiokémiai paraméterekre  

 
 

1. hét A sejtkárosodás laboratóriumi jelei. Sejtelhalással járó betegségek 
ismertetése. Szubsztrátok és enzimek szintjének változása sejtkárosodás során. 
Izoenzimek diagnosztikai haszna, az enzimek féléletideje.  

2. hét. A víz és Na háztartás zavarai. A Na reabszorpció regulációja. Az 
elsődleges vízhiány és víztúlsúly kialakulásának mechanizmusa a hypo- és 
hypernatremia értékelése.  

3. hét A kálium homeostasis megítélése. Hypo- és hyperkalemiával járó 
kórképek. A szérum kálium szint mint a teljes test kálium készlet tükrözője. A 
kálium háztartás zavarainak klinikai következményei.  

4. hét A veseműködés laboratóriumi vizsgálata. A glomeruláris és tubuláris 
funkció tesztjei. Az akut és krónikus veseelégtelenség laboratóriumi jelei. A 
glomerulonephritisek és a nephrosis fogalma és diagnosztikai kritériumai. A 
veseműködés újabb tesztjei.  

5. hét A lipidek és lipoproteinek patobiokémiája. A hyperlipoproteinémiák 
típusai. primer és secundaer hyperliporoteinemiák. Az apolipoproteinek és a 
lipoprotein(a). Hypolipoproteinemiák típusai. Az arteriosclerosis rizikófaktorai.  

6. hét A myocardialis infarctus laboratóriumi diagnosztikája. Enzimaktivitások 
változásának kinetikája infarctus során. A myoglobin és troponin szerepe az 
infarctus diagnosztikában. Izoenzimek diagnosztikai hasznosítása myocardialis 
infarctusban. Reinfarctus diagnosztikája.  

7. hét A májbetegségek laboratóriumi vizsgálati módszerei. A hepatitisek, a 
cholestasis és a cirrhosis laboratóriumi diagnosztikája. Hyperbilirubinemiák 
elkülönítésének szempontjai. Az akut és krónikus pancreatitis laboratóriumi 
diagnosztikája.  

8. hét A szénhidrátanyagcsere zavarai. A diabetes mellitus laboratóriumi 
diagnosztikája, inzlin dependens és nem inzulin dependens diabetes. A tartós 
hyperglycemia laboratóriumi következményei.  

9. hét A diabetes akut és krónikus komplikációinak diagnosztikája, a diabetes 
diagnosztikájának és monitorozásának tesztjei. A  hypoglycaemiák. 

10. hét  A kalcium és magnézium háztartás regulációja. A mellékpajzsmirigy 
szerepe a Ca és foszfát anyagcsere szabályozásában. 
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11. hét  Az endokrin rendszer patobiokémiája. A hypothalamus és hypophysis 
működés laboratóriumi tesztjei. Pajzsmirigy hypo- és hyperfunkciójának 
laboratóriumi tesztjei.  

12. hét A mellékveskéreg és velő működési zavarai. Laboratóriumi elváltozások 
Addison-kór, Cushing-szindróma, Conn- szindróma során, a mellékvese 
daganatainak  diagnosztikája. A nemi hormonok szintjének kóros változásai. 
 
13. hét Laboratóriumi vizsgálatok malignus kórképekben, tumormarkerek. 
 
14. Fiziológiai folyamatok (nem, terhesség, táplálkozás, napszaki ingadozás) és az 
életkor hatása a patobiokémiai paraméterekre  
 
Kötelező irodalom: 
Dr. Nemes Zoltán:Patológia  (jegyzet). 
Szende B.(szerk.): Pathologia. Medicina, 1999 
William J. Marshall: Klinikai Kémia. Medicina, 2003, Budapest 
 
Ajánlott irodalom:  
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A  hallgató értse meg a betegségek patológiai alapjainak főbb vonásait. Tudja 
értelmezni a tanterv más részeiben előforduló patológiai hivatkozásokat. 
A hallgatók magas színvonalon sajátítsák el a különböző szervek és 
szervrendszerek leggyakoribb megbetegedéseinek kialakulásáért felelős kóros 
élettani és biokémiai folyamatokat. Alapszinten tanulják meg az ezek 
diagnosztikájában használható legfontosabb módszereket és azok elveit 
A patológia és patobiokémia jegy átlaga adja a végeredményt. 
 
Évközi számonkérés: nincs 
 
Index aláírás: Pathológia Intézetben a félév zárásakor. 
 
Érdemjegy javítás: Az írásbeli vizsgát követően meghírdetett szóbeli vizsga, 
általában egy alkalommal tehető. 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Hisztológia alapjai II. és a Biokémia és molekuláris biológia II. tantárgyak 
sikeres teljesítése. 
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BEVEZETÉS AZ IMMUNBIOLÓGIÁBA 
Immunológiai Intézet 

Kredit: 3 
4. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
 
Tematika: 
A tantárgy részletes leírása (nappali tagozat) 
Elméleti ismeretek: 

1. Az immunrendszer feladata, általános felépítése 
2. Az immunrendszer szervei 
3. Az immunrendszer sejtjei 
4. Az immunrendszer molekulái 
5. A komplement rendszer működése  
6. Az antigének tulajdonságai 
7. A B-limfociták jellemzői 
8. A T-limfociták jellemzői 
9. Az ellenanyagok szerkezete 
10. Az ellenanyagok funkcionális sajátságai 
11. A humorális immunválasz szakaszai 
12. Citokinek  
13. A celluláris immunválasz jelentősége 
14. Az immunológiai memória kialakulása 
15. A fertőző betegségek elleni immunitás 
16. Az immunológiai védelem erősítése, vakcináció 
17. Az immunrendszer kóros működése I. (túlérzékenységi reakciók) 
18. Az immunrendszer kóros működése II. (immunhiányos állapotok) 
19. Tolerancia és autoimmunitás 
20. Szerv- és szövetátültetés 

 
Gyakorlati ismeretek: 

21. Ellenanyag alapú kimutatási eljárások I. (antigén kimutatás) 
22. Ellenanyag alapú kimutatási eljárások II. (ellenanyag kimutatás) 
23. Ellenanyag alapú preparatív eljárások  
24. Precipitáció 
25. Agglutináció 
26. Komplement aktiválás 
27. Fagocitózis 
28. Citokin meghatározás 



 102

 
A tantárgy részletes leírása (levelező tagozat) 

1. Az immunrendszer sejtjei, molekulái, szervei, felépítése 
2. A természetes immunitás mechanizmusai 
3. Az ellenanyagok szerkezete és funkciói, az ellenanyagok sokféleségének 

kialakulása 
4. A humorális immunválasz, az ellenanyagok felhasználásának lehetőségei 
5. A T sejtes felismerés jellegzetességei, az MHC gének és fehérjék 

szerkezete 
6. Antigén feldolgozás és prezentáció 
7. A celluláris immunválasz 
8. Az immunrendszer kóros működése, fertőző betegségek és 

immundeficienciák 
9. Túlérzékenységi reakciók, allergia 
10. Tumor ellenes immunitás, transzplantáció 

 
Kötelező irodalom: 
387-407. oldal „Környezet és egészség, civilizációs betegségek” fejezet a 
Humánökológia című könyvből (Szerkesztő: Nánási Irén) Medicina Könyvkiadó 
Rt. 1999.  
Az immunrendszer kórélettana 61-105 oldal, Kórélettan (Szerkesztő Szollár Lajos) 
Semmelweis Kiadó 1999. 
 
Ajánlott irodalom:  
Immunbiológia (Szerkesztők: Gergely János és Erdei Anna) Medicina Könyvkiadó 
Rt. 2000. 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A hallgatók legyenek alkalmasak immunológiai ismereteik alkalmazásával a 
korszerű kutatás aktív közreműködőjeként tevékenykedni, a modern 
kutatólaboratóriumi vizsgálómódszerek főbb területein önálló munkát végezni, a 
szakirodalom felhasználásával új módszerek beállítására, a módszertani hibák 
kiderítésére és azok korrigálására  
 
Évközi számonkérés:  
Két évközi írásbeli beszámoló alapján kollokviumi jegyet ajánlunk meg. Az első 
beszámolón az elméleti ismereteket, a második beszámoló során a gyakorlati 
ismereteket kérjük számon. Ha bármelyik számonkérés nem értékelhető (részvétel 
hiánya vagy 0 teljesítmény miatt), kollokvium jegy nem ajánlható meg. 
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Amennyiben a két demonstráció pontszámának átlaga nem éri el az 51%-ot, a 
kollokvium jegy a vizsgaidőszakban, írásbeli szűrőtesztből és szóbeli részből álló 
vizsgával szerezhető meg. Azok a hallgatók, akik az oktatási időszakban nyújtott 
teljesítményük alapján megajánlott jegyet nem fogadják el, a kollokvium jegyet a 
vizsgaidőszakban, szóbeli vizsgával szerezhetik meg. A szóbeli vizsgán a 
megajánlott jegyet javítani és rontani is lehet. 
 
Index aláírás:  
Az előadásokon való részvétel kötelező, a hallgatók az előadások megkezdése előtt 
jelenléti ívet írnak alá. Kettőnél több igazolatlan hiányzás esetén az Intézet az 
aláírást megtagadja.  
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  

BIOLÓGIAI IZOTÓPTECHNIKA 
Nukleáris Medicina Intézet 

Kredit: 3 
4. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Szeminárium:  28/10 
Gyakorlat:  14/5 
 
Részletes tematika: 
Előadás 
Nappali tagozat: 
Hét Cím 

1 Bevezetés: radioizotópok az orvosbiológiában. Az atommag szerkezete és 
átalakulásának formái. 

2 Sugárzás kölcsönhatása közeggel. 
3 Gamma- és béta-sugárzás szcintillációs detektálása. 
4 Sugárzásmérő műszerek beállítása 
5 Dozimetriai alapfogalmak. Sugárzás biológiai hatásai. 
6 Sugárvédelmi jogszabályok, dóziskorlátok. Hatósági ellenőrzések 
7 Munkavégzés nyílt radioaktív preparátumokkal. Kötelező munkavédelmi 

oktatás! 
8 "In vitro" izotópdiagnosztika alapjai 
9 Radiofarmakonok jelzése és minőségellenőrzése 

10 "In vivo" vizsgálatok radiofarmakonokkal 
11 Kinetikai modellek 
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12 Jelzési technikák, autoradiográfia 
13 Mérési eredmények statisztikai értékelése 
14 Molekuláris biológiai alkalmazások 

 
Levelező tagozat: 
Óra Cím 
1 Radioaktív sugárzás  
2 Sugárzás klcsönhatása közeggel 
3 Sugárzás detektálása 
4 Gamma- és béta-sugárzás szcintillációs detektálása. Receptorok 

vizsgálata 
5 "In vivo" izotópalkalmazások. 
6 Dozimetria és sugárvédelem.  
7 Munkavégzés nyílt radioaktív preparátumokkal 
8 Mérési eredmények statisztikai értékelése 
9 Jelzési technikák, Autoradiográfia 
10 Molekuláris biológiai alkalmazások 

 
Gyakorlat: 
Nappali tagozat: 4*3 + 1*2 óra 

Gyakorlat Cím Óra 
1 Hígításos analízis 3 
2 Felezési idő és gamma-spektrum mérése 3 
3 Fehérje-jelzés, gamma-mérés 3 
4 Folyadékszcintillációs számlálás. 3 
5 Sugárvédelmi mérések 2 

 
Levelező tagozat: 5 óra 
Gyakorlat Cím 

1 Izotóphígításos analízis 
2 Gamma-sugárzás energiájának mérése  gamma-spektrometriai módszerrel 

 
 
Kötelező irodalom:  
Biológiai izotóptechnika. 2006. Szerk.: Varga József. 
 
Ajánlott irodalom:  
Nukleáris Medicina Tankönyv. Szerk.: Varga József. 
 http://www.nmc.dote.hu/nmtk 
 
Tantárgyi követelmények: 
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Követelményszint:  
A hallgatók ismerkedjenek meg a radioaktív izotópok analitikai alkalmazásának 
lehetőségeivel és az izotópok biztonságos kezelésének szabályaival. 
Az atomfizikai alapok, bomlási módok, bomlástörvények ismertetése. A sugárzás 
kölcsönhatása az anyaggal. A különböző detektálási módszerek: gázionizációs és 
szcintillációs detektorok, folyadékszcintillációs számlálás, autoradiográfia. A 
mérési eredmények értékelése. Dozimetriai alapfogalmak, a dózismérés eszközei, 
dózisszámítások. Sugárvédelem, a sugárzások biológiai hatásai. A sugárzó 
izotópokkal történő munkavégzés szabályai, általános munkavédelmi előírások. 
Alkalmazási lehetőségek: fehérje-jelzési technikák, receptor kötések vizsgálata, 
molekuláris biológiai alkalmazások. 
 
Évközi számonkérés:  

A gyakorlatokra a tankönyv kijelölt szakaszaiból előzetesen fel kell 
készülni, és a gyakorlat  elején rövid írásbeli beszámolót kell írni.  
A hallgató minden gyakorlatra jegyet kap a beszámoló, a gyakorlat során 
végzett munka és a mérési jegyzőkönyv együttes értékelése alapján.  

 
Index aláírás:  részvétel a szemináriumok legalább 85 %-án. Részvétel a 
gyakorlatokon és eredményes  

beszámoló. 
 
Vizsga típusa:  kollokvium 

A félév végi jegy két összetevő: írásbeli és szóbeli vizsga átlaga. 
A vizsgán a félév előadásainak anyagát kérjük számon. A szóbeli 
tételeket a félév elején a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.  
Az írásbeli vizsga alapján megajánlott jeggyel a szóbeli felelet 
kiváltható. Ebben az esetben a vizsgajegy a megajánlott jegy. 
Ennek elfogadásáról, vagy a megajánlott jegyet javító 
szándékáról a hallgató a megajánlott jegy kihirdetése után egy 
héten belül nyilatkozik. 
Az egyes gyakorlatokra kapott jegyek átlaga. 

 
Érdemjegy javítás: megismételt vizsgával lehetséges. 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
Az Általános és szervetlen kémia (ea.) (TKBE0131, _L) tantárgy sikeres 
teljesítése. 
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KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ KURZUSOK 
 

KÉPALKOTÁS ESZKÖZEI II. 
Nukleáris Medicina Intézet 

Kredit: 3 
3. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   28/10 
 
 
Tematika: 
 

1. CT képalkotás alapelvei 
2. CT berendezés felépítése és működése 
3. CT vizsgálati móedszerek 
4. Sugárzás dózisok az orvosi képalkotó berendezéseknél 
5. MR alapjelenség 
6. MR anyagvizsgálat (spektroszkópia) 
7. MR képalkotás alapjai. MR scan technikák 
8. MR képminőség. A képalkotásban használt kontrasztanyagok. 
9. MR diagnosztikai eljárások fizikai alapjai 
10. MR angiográfia 
11. Diffúziós MR képalkotás, funkcionális MRI, in vivo MR spektroszkópia. 
12. Kardiológiai MRI és egyéb fiziológiailag vezérelt vizsgálatok.  
13. Orvosi képalkotás és terápia 

14. Újabb képalkotó technikák és készülékek 
 
1. CT berendezés felépítése és működése    
A CT berendezés fő részei: gantry, röntgencső, detektorok, asztal, számítógépes 
egység. A computer tomográfiás mérés: projekció, nyers adatok, adatfeldolgozás. 
A CT kép minőségi jellemzői,  alkalmazási területek.  
 
2. CT képalkotás alapelvei 
Képrekonstrukciós algoritmusok: visszavetítéses eljárás, filterezett visszavetítéses 
eljárás, spirál CT képrekonstrukció, súlyfüggvény, szeletvastagság, lehetséges 
képalkotási hibák a  CT vizsgálat során.   
   
3. CT vizsgálati módszerek    
A CT vizsgálat folyamatának bemutatása: betegregisztráció, vizsgálati paraméterek 
meghatározása, a mérés kivitelezése, képrekonstrukció, ablakolás,  másodlagos 
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rekonstrukciók, archiválás, dokumentáció.  Speciális protokollok. CT vizsgálat 
kontrasztanyaggal. 
 
4. Sugárzás dózisok az orvosi képalkotó berendezéseknél 
A radioaktív sugárzások biológiai hatásai és a jellemzésükre használt 
dózisfogalmak. A vizsgálati személyeket és a személyzetet terhelő dózisok az 
egyes diagnosztikai eszközöknél (rtg., CT, gamma kamera, SPECT, PET). 
Sugárvédelem.  
 
5. Az MR alapjelenség      
Az atommagok felépítése, az impulzus momentum és a spin jellemzői, mágneses 
momentum fogalma, az atom mágneses tulajdonságai, az atommagok viselkedése 
mágneses térben, mágneses kölcsönhatások, a Larmor frekvencia fogalma, a 
Larmor egyenlet, spinsokaság, Boltzmann statisztika, energia átmenetek és azok 
jellemzői, gerjesztések, rezonancia fogalma, az anyagok mágneses tulajdonságai. 
 
6. MR anyagvizsgálat (spektroszkópia)   
A mágneses rezonanciás gerjesztés, MR-jelek fajtái és detektálása, Mx, My és Mz  
időfüggése, az FID fogalma, megjelenése, a Fourier transzformáció, az MR 
spektrum jellemzői. Relaxációs mechanizmusok: T1, illetve spin rács, T2, illetve 
spin relaxáció, relaxációs idők fogalma, meghatározása. Az MR spektroszkópia 
alapjai, spektrális felbontás, kémiai környezet, kémiai árnyékolás, kémiai eltolódás 
fogalma és hatásai a spektrumban. 
 
7. MR képalkotás alapjai, MR scan technikák     
 A térbeli lokalizáció alapjai, szeletkiválasztás, frekvencia kódolás, 
fáziskódolás fogalma, alkalmazási lehetőségei. A Fourier transzformáció 
jelentősége és alkalmazása az MR képalkotásban. A Hahn kísérlet. A spinecho és 
gradiensecho mérések elemei, jellemzői és paraméterei. Spektrális felbontás 
jelentősége. Hullámvektor-tér, térfrekvencia (k-space) fogalma, jellemzői a mérési 
módszerek és a kép megjelenítés szempontjából.  
 A mérés időtartamát meghatározó tényezők: repetíciós idő, echoidő, 
akvíziciók száma és fáziskódoló lépések száma, valamint ezek hatása. Gyors és 
ultragyors szekvenciák felépítése és alkalmazása területei: grádiens echo és EPI 
(Echo-planar Imaging) szekvenciák.  
Nagy felbontású (térbeli, időbeli) mérési módszerek. 
 
8. MR képminőség. A képalkotásban használt kontrasztanyagok 
A jel-zaj viszony fogalma, jellemzői, meghatározása. Az MR kontrasztot 
meghatározó tényezők: fizikai paraméterek, (T1-T2 relaxációs idők), echoidő, 
repetíciós idő, kibillentési szög, ablakolás az MR-ben. A T1 és T2 súlyozás elve és 
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jellemzői. A T1 és T2 kép fogalma. Műtermékek: visszahajlás, mozgási 
műtermékek, áramlási jelenségek, diffúzió, mágneses anyagok. Az MR 
kontrasztanyagok fajtái, T1 és T2 típusú kontrasztanyagok. Szervspecifikus MR 
kontrasztanyagok. 
 
9. A diagnosztikai MR készülékek kialakítása 
Az MR fő komponensei és kialakításuk: főmágnes, gradiens tekercsek, RF 
tekercsek. A szupravezetés jelentősége. Veszélyek és veszélyhelyzetek az MR 
vizsgálatok során.   
 
10. MR angiográfia      
Az áramlástan alapjai, laminális, turbulens, komplex áramlás. Reynolds szám. Az 
áramlás jellemzői az érpályában. A TOF (Time of Flight) mérés elve, mérési 
paramétereinek beállítása és azok jellemzői. Fázisvesztés, voxelen belüli 
szaturáció, flow-void fogalma, megjelenése. A 2D és 3D TOF szekvenciák 
jellemzői, alkalmazása. A szelektív érábrázolás elve és technikai megvalósítása. A 
TOF MR képek képfeldolgozása és megjelenítési módjai. A fáziskontraszt MR 
angiográfia alapjai, mérési típusok megjelenítési formái. Áramlási irány és 
sebesség meghatározásainak lehetőségei. 
 
11. Diffúziós MR képalkotás, funkcionális MRI, in vivo MR spektroszkópia. 
A diffúzió jellemzői biológiai szövetekben, izotróp és anizotróp diffúzió az emberi 
szervezetben, ezek mérési lehetőségei. A különböző diffúziós MR mérések 
technikai igényei és jellemzői. Trace mérés, anizotróp diffúziós műtermékek, 
diffúziós tenzor képalkotás. A funkcionális MR képalkotás élettani alapjai, az agyi 
vérkeringés jellemzői. Az oxi- és deoxi hemoglobin mágneses tulajdonságai. fMRI 
szekvenciák. Az aktivációs paradigmák fajtái és alkalmazási lehetőségei, az fMRI 
képek statisztikai feldolgozása. Az in vivo spektroszkópiás alkalmazási 
lehetőségek, a lokalizálás elvei, a biológiai szövetek proton és foszfor 
spektroszkóiája, az in vivo nyerhető spektrumok jellegzetességei.  
 
12. Kardiológiai MRI és egyéb fiziológiailag vezérelt vizsgálatok. 
A fiziológiai mozgásokból eredő műtermékek fajtái. EKG-, pulzus-, légzésvezérelt 
vizsgálatok fajtái és elve. Az EKG-vezérelt mérések alkalmazása a liquorpulzáció, 
a véráramlás vizsgálatában, a szív MR vizsgálatának fajtái, black blood, white 
blood technikák, dinamikus vizsgálati módszerek, a morfológiai és funkcionális 
szívvizsgálatok alapjai. 
 
13. Orvosi képalkotás és terápia  
3D MR, CT, PET képekkel támogatott sebészi és terápiás technikák ismertetése. 
Képregisztráció a vizsgálati személyen. Új fogalmak a sebészetben: Image-Guided 
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Surgery, infrared-based image-guidance system, virtual operating field (VOF). 
 
14. Újabb képalkotó technikák és készülékek 
 A sejtszintű molekuláris képalkotás eszközei: fluoreszcens technikák 
(konfokális mikroszkópia, korrelációs spektroszkópia, áramlási citometria), 
atomerő mikroszkópia.  In vivo molekuláris képalkotás: kisállat 
PET/CT/SPECT/MR készülékek, fluorescence molecular tomography. 
 A digitális radiográfia fejlődése, újabb technikai megoldások, a multi slice 
CT technika fejlődési irányai, újabb alkalmazások, nagy térerejű MR készülékek 
humán alkalmazása, az MR mérési módszerek fejlesztési trendjei. Az ultrahang 
vizsgálatok és készülékek fejlődése. Újabb kombinált modalitások: PET-MR. 
 
Kötelező irodalom: 
Bogner Péter: A képalkotás eszközei I. Jegyzet. Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar 2006. 
Fráter Lóránd: Radiológia. Medicina. 2004. 
Szilvási István: A nukleáris medicina tankönyve (B + V Lap- és Könyvkiadó, 
2002)  
 
Ajánlott irodalom:  
Robert A. Novelline: Squire's Fundamentals of Radiology. Harvard University 
Press. 2004 
Péter Mózes: Radiológia (Medicina Kiadó, Budapest, 2000) 
Barva-Berecz-Molnár-Pávics-Séra: Képalkotó berendezések (HIETE EÜF Kar, 
Bp., 1999) 
  
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
 
Évközi számonkérés:  
Zárthelyi dolgozat. 
 
Index aláírás:  
Sikeres zárthelyi dolgozatok. 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Képalkotás eszközei I. tantárgy sikeres teljesítése. 
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A KÉPRÖGZÍTÉS FOLYAMATA ÉS FAJTÁI 

Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó DiagnosztikaiTanszék 
Kredit: 1 

3. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:    28/10  

 
Tematika: 

  
1. Fotokémiai alapok, látható fény, röntgen sugárzás, röntgen film 

tulajdonságok 
2. Denzitometria, szenzitometria , gradációs görbe 
3. Sötétkamra, hívó automata, hívási ciklus, röntgenfilm 

fototechnikai eljárások, filmelőhívás, filmtechnikai hibák 
4. Képminőség, kV, mAs, denzitás, kontraszt 
5. Erősítőernyők, típusok, felhasználási területek 
6. Foszforlemezes rendszer 
7. Direkt digitális rendszer 
8. Száraz és nedves digitális kamerák 
9. Digitális tároló rendszerek és hordozók 
10. A digitális képrögzítés folyamata, formái, az archiválás, a 

digitális képi anyag post processing feldolgozása (3D 
rekonstrukció, virtualis endoscopia, CAD rendszerek, 
tendenciák) 

11. A képtárolás szabályai, előírásai, jogi ismeretek 
12. Film és papírmentes informatikai rendszerek, információ áramlás 
13. A képrögzítés adta technikai lehetőségek oktatási, továbbképzési, 

tudományos célú felhasználása (oktatási – képi – adatbázisok 
felépítése, az Internet lehetőségei) 

14. Számonkérés 
 

 
Kötelező irodalom: 
 

- a Szak weboldalán közzétett anyagok, 
- KÉPALKOTÁS ESZKÖZEI - avagy az orvosi képalkotás fizikája 

(jegyzet), Kaposvár 2005 
- Kovács L.-né: Röntgen fototechnika. Bp. HIETE 1998 
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- A Radiológus Szakmai Kollégium állásfoglalása a radiológia 
digitalizálásával kapcsolatos kérdésekről (2007),  
https://www.doki.net/tarsasag/radiologia/upload/radiologia/document/rtg_
szakm_koll_2007_allasfogl_rad_digit.pdf 

- Radiographic Technology Index at xray2000 - http://www.e-
radiography.net/radtech/radtechindex.htm 

- CR - DR – PACS - http://www.e-radiography.net/cr/cr.htm 
  
Ajánlott irodalom:  
Elektronikusan elérhető: 
- az előadásanyag, 
- megadott publikációk 
 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint: - gyakorlati feladat önálló elvégzése (PACS elérés, 
képmanipulációk, mentés, stb.) 

- írásbeli (teszt) és a gyakorlati feladat elvégzése 

 
Évközi számonkérés: - gyakorlati feladat önálló elvégzése (PACS elérés, 
képmanipulációk, mentés, stb.) 
 
Index aláírás:   - gyakorlati vizsga teljesítése (teszt és az önállóan 
elvégzendő gyakorlati feladat) 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele: - 
 

ELVÁLASZTÁTECHNIKA 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 

Kredit: 2 
3. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Előadás:   14/5 
 
 
Tematika: 
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1. Elválasztási eljárások az analitikai kémiában. 
Kromatográfiás elválasztási módszerek. 
A kromatográfia rövid története. 

2. Kromatográfiás alapfogalmak (IUPAC ). 
A Kromatográfiás módszerek csoportosítása (adszorpciós, 
megoszlásos, ioncserés, méretkizárásos, affinitás ,királis;/ frontális, 
kiszorításos elúciós; gáz, folyadék, szuperkritikus fluid; / analitikai, 
szemipreparatív, preparatív;  sík, oszlopelrendezésű) 

3. Az elválasztás elméleti alapjai  

4.  A vékonyrétegkromatográfia (VRK) 

5. Túlnyomásos vékonyrétegkromatográfia (OPLC) 

6. A gázkromatográfia (GC) mint egyik legfontosabb elválasztási 
módszer. A gázkromatográf felépítése, részei. 

7.  A gázkromatográf detektorai. Alkalmazások az orvosi 
diagnosztikában. 

8. A nagynyomású folyadékkromatográf és felépítése, szerelvényei. Az 
alkalmazott detektorok jellemzői.  

9. Mintaelőkészítés, különös tekintettel a biológiai anyagokra. Pre- és 
postkolumn deriválások. Azonosítás. Mennyiségi meghatározások 
külső és belső standard módszerrel. 

10. A folyadékkromatográfia alkalmazásai a diagnosztikában. 

11. A tömegspektrometria kialakulása. Ionforrások. 

12. Analizátorok. A tömegspektrum keletkezése, főbb értékelési szabályok. 

13. A tömegspktrométer, mint detektor alklmazásai. 

14.  A tömespektrométerrel kapcsolt mérések GC/MS; LC/MS, 
FTIR/MS;..) 

 
 
Kötelező irodalom: 
Dr. Fekete Jenő:Folyadékkromatográfia, Budapest, Jáva-98-Kft., 2003. 
Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry 5th ed. Burtis CA, Ashwood ER. eds.   
Saunders WB Co., Philadelphia . 2001. 
 
Ajánlott irodalom:  
Frencz A. Orvosi laboratóriumi vizsgálatok. Springer Hungaria, Budapest 1995. 
Jobst K. Kemodiagnosztika. Medicina. Budapest. 1985. 
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Száraz György: Gyógyszerészi Kémia, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1983. 
P. M. Kabra and L.J. Marton: Liquid Chromatography in Clinical Analysis, 
Clifton, New Jersey, 1980. 
  
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
A félév során megismerkednek az elválasztási eljárások történetével, a 
nemzetközileg használat elnevezésekkel, alapfogalmakkal, az elválasztási 
módszerek csoportosításával.  
Elsajátítják az elválasztás alapjainak fizikai, kémiai folyamatait, a rendszerek 
szabályozási, optimalizálási lehetőségeit..  
Részletesen foglalkoznak a vékonyrétegkromatográfia (VRK), a túlnyomáswos 
vékonyrétegkromatográfia (OPLC), a gázkromatográfia (GC), a nagynyomású 
folyadékkromatográfia (HPLC és a tömegspektrometria (MS) és vele kapcsolt 
módszerek (GC/MS, LC/MS) alapjaival, felhasználásukkal a klinikai 
laboratóriumokban. 
A hallgatóknak a kurzus elsajátítása után képesnek kell lenniük eligazodni a 
különböző elválasztási eljárásokban, azokat helyesen kell tudni használni a 
módszerek kidolgozásakor, optimalizálásakor.  
El kell tudniuk dönteni, hogy adott esetben milyen elválasztás a legmegfelelőbb a 
meghatározandó anyag kimutatására, kvantitatív meghatározására.  
Ismerniük kell a legelterjedtebben használt hazai és nemzetközi mérési 
technikákat, az alkalmazott  készülékeket, fontosabb  módszereket. 
Elégséges érdemjegy az írásbeli vizsga 60%-os teljesítése. 
 
Évközi számonkérés:  
 
Index aláírás:  
Az aláírás feltétele az órák látogatása. Igazolt távollét nappali tagozaton max. 4 
óra, levelező tagozaton 1 óra. 
 
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Biokémia és molekuláris biológia I. tantárgy sikeres teljesítése. 
 
 

HISZTOTECHNIKA 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 

Kredit: 1 
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3-4. szemeszter 
 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   14/5 
 
 
Tematika: 
Főbb témakörök: A szövettani mintavétel, a minta rögzítése, a fixáló kiválasztása, 
decalcinálás, beágyazás paraffinba. Metszetkészítés kriosztáttal és mikrotommal. 
Kenet és lenyomat készítés. Paraffinos, kriosztátos metszetek, kenetek és 
lenyomatok festése.  
 
Részletes tematika: 
 
1. hét  /2 óra/ 
Mintavétel: narkózisban lévő fehér patkányból. 10%-os neutrális formalin 
készítése. A kivett szervdarabok kazettába helyezése és formalin fixálása, illetve 
gyors fagyasztása szénsavhó segítségével. A fagyasztott szervdarabokból 
kriosztátban metszetek készítése. A kriosztátos metszetek fixálása Ca-formolban. 
A beágyazó sor elkészítése. 
 
2. hét /2 óra/  
Az előző alkalommal készített kriosztátos metszeteken magfestések végzése. 
Alkalmazott magfestők: alumínium timsós haematoxilin, vastimsós haematoxilin, 
neutral vörös, metilzöld, metilénkék.A festékoldatok egy részét frissen készítve. A 
formalin fixált anyag paraffinból való kiöntése fém tálkákba. Oldatok előkészítése 
plazma és rostfestésekhez. /Van Gieson, picrosirius, orcein, eosin és chromotrop/ 
 
3. hét /2 óra/ 
Tárgylemezek előkészítése, tisztítása, coatingolás. Szilanizált tárgylemezek 
készítése, termosztátba helyezése. A paraffinos blokkokból metszetkészítés a 
rotációs és a szánkás mikrotómok segítségével, a paraffinos metszés gyakorlása 
mellett a következő gyakorlatra megfelelő számú metszet terítése és tárgylemezre 
húzása. Az metszetek termosztátba helyezése. 
 
4.hét /2 óra/ 
A paraffinos metszetek egy részén Van Gieson, picrosirius és orcein reakciók 
végzése a deparaffinálás elvégzése után. A metszetek másik csoportján 
plasmafestés végzése, eosin, chromotrop segítségével.  A szükséges, csak frissen 
használható oldatokat önálló elkészítése. Oldatok előkészítése ezüst 
impregnációhoz. 
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5.hét /2 óra/ 
Paraffinos metszeteken ezüst impregnáció végzése. A kapott eredmények 
mikroszkópos értékelése és összehasonlítása az előző alkalommal készített Van 
Gieson, picrosirius és orcein reakciókkal kapott eredményekkel. A kötőszöveti 
rostok előfordulására következtetések levonása. 
 
6.hét /2 óra/ 
Vérkenetek és lenyomatok készítése . A lenyomatok készítéséhez fixálatlan 
bonctermi anyagot használva. A keneteken és lenyomatokon szárítás után, fixálás 
nélkül May Grünwald- 
Giemsa reakció végzése. A preparátumok egy részén víztelenítés és derítés után 
fedőlemezes lefedés végzése, a másik részé a festés után szárítás és azonnal 
értékelés mikroszkópban. A vérkeneteken a qualitatív vérkép mikroszkópos 
készítésének gyakorlása immerziós lencsével. 
 
7.hét /2 óra/ 
A beágyazó, deparaffináló és víztelenítő sorok frissítése. Gyakorlati vizsga, az 
eddig tanultakból, minden feladat elvégzésénél teljes önállóságot elvárva. A kapott 
feladatok elvégzésének, és  az elkészült preparátumok értékelése, a gyakorlati jegy 
megajánlása. 
 
Kötelező irodalom: 
Módis László: Hisztológia. (Hisztotechnika) Oktatási anyag az orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitikus képzéshez. DOTE Anatómiai, Szövet- Fejlődéstani 
Intézet, Debrecen, 1998. 
Hadházy, Cs.: Szövettani gyakorlatok. Főiskolai jegyzet. DOTE Egészségügyi 
Főiskola, Nyíregyháza, 1995. 
 
Ajánlott irodalom:  
Krutsay M.: Pathológiai technika. Medicina Rt., Budapest, 1999 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint: A hallgató mélyítse el a hisztológiai alapjai tantárgy keretében 
szerzett alapimereteit, szerezzen nagyobb gyakorlatot a szövettani technikai 
munkában  
 
Gyakorlati jegy, a gyakorlati jegyzőkönyv és a kurzus végén letett gyakorlati 
vizsga, valamint az évközi aktivitás alapján. 
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Évközi számonkérés:  
Két évközi írásbeli számonkérés és az évközi aktivitás alapján kialakított 
gyakorlati jegy. 
 
Index aláírás:  
A részvétel a gyakorlatokon, megfelelő gyakorlati jegyzőkönyv bemutatása. 
 
Érdemjegy javítás: A TVSZ-nek megfelelően gyakorlati elégtelen javítása csak a 
szorgalmi időszakon belül   lehetséges, egy alkalommal a tanszék által kijelölt 
időben. 
 
 
Tantárgyfelvétel feltétele:  
A Funkcionális anatómia és a Hisztológia alapjai I. tantárgyak sikeres teljesítése. 
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KOMMUNIKÁCIÓ 
Magatartástudományi Intézet 

Kredit: 1 
3. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali tagozat/levelező tagozat): 
Gyakorlat:   14/5 
Az órákat 3x5 órás foglalkozások formájában tartjuk meg. 
 
Tematika: 
1. alkalom: Keretek tisztázása, a tematika ismertetése. A kommunikáció alapjai. 

Verbális, nonverbális kommunikáció.  
 
2. alkalom: Helyzetgyakorlatok: verbális kommunikáció. Beszélgetések 

instrukciókkal. 
  
3. alkalom: Helyzetgyakorlatok: nonverbális kommunikáció.  
 
4. alkalom: Asszertivitás. Kérdőív, helyzetgyakorlatok. 
 
5. alkalom: A csoport által hozott kérdések megbeszélése. A gyakorlat lezárása. 

Búcsú. 
 
Kötelező irodalom: 
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. 
Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1988 
Rudas János. Delphi örökösei. Animula, Bp. 2002. 
 
Ajánlott irodalom:  
Segelstrale, U. és Molnár Péter (szerk.): Nonverbális közlés: Ahol a természet a 
kultúrával találkozik. Typotex Kiadó, Budapest, 2002 
Em Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat kiadó, Budapest, 2001 
 
Tantárgyi követelmények: 
 
Követelményszint:  
Szóbeli vizsga. Írásbeli munka alapján jegymegajánlással is megszerezhető az 
érdemjegy. 
 
Évközi számonkérés:  
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Két évközi írásbeli számonkérés és az évközi aktivitás alapján kialakított 
gyakorlati jegy. 
 
Index aláírás:  
aktív részvétel a gyakorlatokon 
 
Érdemjegy javítás: 5  gyakorlati jegy 
 
Tantárgyfelvétel feltétele: - 
 
 


