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A környezetmérnöki alapszakon olyan tudást
szerezhetsz, ami képessé tesz
• környezeti veszélyeket felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani,
• a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére,
• a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, azok működtetésének önálló megol
dására,
• technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására,
• általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a környezetpolitika területén,
• a környezetvédelmi projektek tervezésére,
szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre.
Alapfokozat birtokában a mesterfokozat megszerzésével tudást és jogosultságot szerzel a
fentieken túlmenően
• k örnyezetvédelmi eljárások (műveletek,
berendezések, készülékek) tervezésére, kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra,
• az állami (hatósági), önkormányzati és társadalmi, valamint civil szervezetek környezetvédelmi munkájának és akcióinak összehangolásában, irányításában való részvételre,
• aktív részvételre a környezet védelmét koordináló központi és helyi igazgatási szervek tevékenységében,
• települési környezetvédelmi koncepció készítésére,
• vezetői ismeretek alkalmazására,
• a tudományágban megszerzett szakmai információk, felmerülő új problémák, új jelenségek
feldolgozására,
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• a hazai és nemzetközi műszaki és természettudományos szakmai munkába, közéleti
tevékenységbe bekapcsolódni, abban alkotó
módon közreműködni,
• tanulmányaidat PhD szinten folytatni.
A nálunk szerzett diplomával jó esélyekkel
jelentkezhetsz a munkaerőpiac legjobb állásaira, Magyarországon és külföldön egyaránt.

Képzéseinkről
1990-ben indult el a környezetvédelmi posztgraduális képzés, amit követett a környezettan tanár
és környezettudományi (környezetkutató) nappali tagozatos képzés a kilencvenes évek közepén
illetve végén. A több mint 10 éves Környezetmérnöki képzés oktatása két Karon folyik: a Mérnöki
Karon a műszaki és mérnöki alapok és alkalmazási
területek, a Természettudományi és Informatikai
Karon a tudományos alapismeretek és specializált kurzusok területén hangsúlyos a képzés.

Alapképzés (7 félév)
Környezetmérnöki BSc
(szakfelelős: Dr. Farsang Andrea egyetemi
docens)
A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és
menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet
irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk
csökkentésére, illetve megszüntetésére; a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, azok
működtetésének önálló megoldására. Képesek
technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok

ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a környezetpolitika területén, továbbá képesek mérnöki
képzettségük és egy világnyelv ismerete birtokában hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikációra és csapatmunkára.
Választható specializációk (zárójelben a specializációért felelős oktatók vannak feltüntetve):
• Élelmiszeripari környezetmérnök (Dr. László
Zsuzsanna egyetemi docens)
• Környezetállapot értékelő mérnök (Dr. Farsang
Andrea egyetemi docens)
• Környezeti biotechnológus mérnök (Dr. Rákhely Gábor egyetemi docens)
• Környezettechnológus mérnök (Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár)
• Levegőtisztaság védelmi mérnök (Dr. Bozóki
Zoltán egyetemi tanár)

Mesterképzés (4 félév)
Környezetmérnöki MSc
(szakfelelős: Dr. Farsang Andrea egyetemi
docens)
A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és
irányítási ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek a meglévő, ill.
potenciális környezeti veszélyek azonosítására,
felmérésére, a környezeti károk megelőzésére,
ill. csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére. A végzett
okleveles környezetmérnökök PhD képzés keretében folytathatják tanulmányaikat.
Specializáció (zárójelben a specializációért
felelős oktató van feltüntetve):
Környezettechnológia
(Dr. László Zsuzsanna egyetemi docens)
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Doktori képzés (4+4 félév)
A doktori képzés során a környezetmérnöki
tudomány számos területén nyílik mód kutatásokat végezni a Környezettudományi Doktori
Iskola keretei között. Bővebben lásd a következő
pontban.

Kutatási területeink
A Szegedi Tudományegyetemen országos és
nemzetközi szinten egyaránt elismert, több évtizedes szakmai múlttal rendelkező, K+F kutatást
folytató műhelyek dolgoznak a környezettudomány, környezetvédelem területén. A biológia,
az élettudományok, a fizika, a geotudományok,
a kémia és az élelmiszertudományok területén folyó szerteágazó kutatómunkát terjedelmi
okok miatt itt szinte lehetetlen bemutatni, ízelítőként a Környezettudományi Doktori Iskola
kutatási programjait mutatjuk be röviden.
1. Környezeti biokémia és biotechnológia
(vezető: Dr. Rákhely Gábor egyetemi docens)
2. Természetvédelmi ökológia
(vezető: Dr. Pénzes Zsolt egyetemi docens)
3. Környezeti földrajz
(vezető: Dr. Rakonczai János egyetemi tanár)
4. Környezetföldtan program
(vezető: Dr. Hetényi Magdolna akadémikus,
Professor Emerita)
5. Környezetfizika
(vezető: Dr. Bozóki Zoltán egyetemi tanár)
6. Környezeti kémia és analitika
(vezető: Dr. Sipos Pál, Egyetemi Tanár)
7. Környezeti kémiai technológia és anyag
tudomány
(vezető: Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár)
8. Környezetmérnöki program
(vezető: Dr. Hodúr Cecília egyetemi tanár)

Kapcsolataink a versenyszférával
Magyarország és azon belül a Dél-Alföld régió
számos olyan környezetvédelmi problémával
küzd, amelyek megoldásához jól felkészült és
naprakész ismeretekkel rendelkező környezetvédelmi szakemberekre van szükség. A környezetvédelmi problémák okozói között meghatározóak a már hosszú ideje működő élelmiszeripari
vállalatok és mezőgazdasági üzemek, amelyek
esetében egyrészt a meglevő környezeti károk
felmérése és felszámolása, másrészt a megelőzés lehet a cél.
Sajnos, a régióra a múlt évszázad hetvenes
éveiben jellemző mezőgazdasági intenzifikálás
miatt érzékeny és veszélyeztetett vízbázisok
jöttek létre. Emellett a régió területén fekszik a
Kiskunsági Nemzeti Park, a Körös Maros Nemzeti
Park és a Mártély Tájvédelmi Körzet, továbbá
vonzáskörzetében van a Dél Mezőföldi Tájvédelmi Körzet és számos természetvédelmi terület, melyek értékeinek megőrzése érdekében is
igen fontos a környezeti állapot megóvása.
A régió (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád
megyék) kereskedelmi és iparkamarái egyféle
érdekvédelmi fórumai a Dél-Alföld régióban
tevékenykedő, zömében kis és közepes méretű,
közel ötezer vállalkozásnak. A sok irányba kiterjedő érdekvédelem egyik fontos ága, hogy
közvetítsen a vállalkozások és a képzők között.
Egyrészt a versenyszférában felmerülő igényeket mérje és továbbítsa az egyetem felé, másfelől az Egyetem által felkínált szolgáltatásokról
tájékoztasson. Ezen igényeknek és szolgáltatásoknak fontos része a képzés és kutatás. Közös
fórumok (előadások, workshopok) és adatbázisok kialakításával a szolgáltatás élővé és napra
késszé tehető.
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A TTIK nagyon jó kapcsolatot tart a régióban
tevékenykedő megyei mérnökkamarákkal, elsősorban a Csongrád Megyei Mérnökkamarával.
A kialakult együttműködés környezetmérnök
képzést és pályakövetést is érintő területei:
• előadások tartása meghívott oktatóként a képzésben
• közös szak- és diplomadolgozati témák kiírása
és megoldása a partnercégekkel
• szakmai gyakorlatok partnercégeinknél
• partnercég részvétele az évente megrendezésre kerülő Egyetemi Állásbörzén
• tájékoztató, „munkaerő-toborzó” tartása hallgatók számára

Jótanácsok felvételizőknek:
• Már a középiskolában alapozd meg tudásodat
a természettudományok területén, törekedj az
emelt szintű tudásanyag elsajátítására!
• A modern kutatásokban alapvető fontosságú
a számítógépek haladó szintű használata.
Előnyödre válik, ha minél előbb elsajátítod a
programozás, a számítógépes adatfeldolgozás
és a magas szintű szöveg- és táblázatkezelés
alapvető ismereteit!
• Érdemes még az egyetemi tanulmányok megkezdése előtt megszerezned a diplomához
szükséges nyelvvizsgát! A természettudományos területen dolgozóknak az angol nyelv
ismerete a legfontosabb!

Tisztelt Szülő!
Miért a szegedi környezetmérnöki képzést válassza gyermeke?
• Itt olyan tudást és végzettséget szerezhet, mellyel sokféle állásajánlatnak tud majd
megfelelni mind az akadémiai, mind az ipari szférában – itthon és külföldön egyaránt.
• Törődünk a hallgatókkal, sok gyakorlati órát tartunk jól felszerelt laboratóriumainkban.
• A szorgalmas hallgatókat bevonjuk ipari fejlesztéseinkbe, kutatásainkba, akár saját
ötleteiket is megvalósíthatják,
Milyen előnyökkel jár még Szegeden tanulni?
• Szeged sokat nyújtó, igazi egyetemváros, szellemi centrum. Az egyetemünk 12 kara
mellett a nagyhírű Szegedi Biológiai Kutatóközpontnak és az ELI nemzetközi lézercentrumnak is helyet ad.
• Szegeden kevesebb anyagi ráfordítással, emberi léptékű városban kaphat színvonalas diplomát gyermeke.
Kérdéseivel keressen Ön is minket nyílt napjainkon és elérhetőségeinken!

Tisztelt Tanárok, kedves Kollégáink!
Miért ajánlják diákjaiknak a szegedi környezetmérnök képzést?
• Komplex, modern, színvonalas képzés egy modern egyetemi városban.
• Az SZTE Környezettudományi és Műszaki Intézete a hazai élvonalat képviseli környezetkutatások több területén – nemzetközi szinten is elismert eredményekkel.
• Önállóságra, kreativitásra nevelünk, felfigyelünk a tehetségekre, bevonjuk őket fejlesztéseinkbe, kutatásainkba.
Laboratóriumainkba és épületeinkbe Önöket és diákjaikat is szívesen látjuk látogatóként; várjuk Önöket nyílt napjainkon, versenyeinken és egyéb programjainkon.

Jó vagy a természettudományokból?
Érdekelnek a természeti jelenségek és műszaki fejlesztések?
Szeretnél olyan végzettséget szerezni, amely biztos álláslehetőséget kínál?
Jelentkezz az SZTE TTIK Környezetmérnök alap- illetve mesterszakjára!

SZTE Természettudományi és Informatikai Kar
SZTE Mérnöki Kar
Kapcsolattartó:
Dr. Farsang Andrea egyetemi tanár, a Környezetmérnök BSc és 
MSc képzések szakfelelőse (SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai
Tanszék, farsang@geo.u-szeged.hu, +36 62 544 195)
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