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Hidrobiológus duális mesterképzési program 

Gyakorlati képzőhely: Baranya Megyei Kormányhivatal 

Munkavégzés helye: Pécs 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok a Kormány irányítása alatt álló, a területi 

közigazgatás általános hatáskörrel rendelkező szervei, és mint ilyenek a területi 

közigazgatás legnagyobb egységei. 

A Baranya Megyei Kormányhivatal közvetlenül a kormánymegbízott vezetése alatt álló 

szervezeti egységekre, valamint járási hivatalokra tagozódik. A Baranya Megyei 

Kormányhivatal számos szervezeti egysége közül a Debreceni Egyetem hidrobiológus 

duális mesterképzési szakos hallgatója a Népegészségügyi Főosztályon, a Pécsi Járási 

Hivatal Agrárügyi Főosztályán és a Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályán teljesítheti a szakmai gyakorlatát.  

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal a Debreceni Egyetem hidrobiológus duális 

mesterképzési szakos hallgatója számára az alábbi szakmai gyakorlatszerzési 

lehetőségeket biztosítja. 

1. A hallgató betekintést nyerhet a makroszkópikus vízi gerinctelen fajegyüttes 

vizsgálatába.  

2. Ismertetésre kerül a VKI monitoring a Baranya Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Környezetvédelmi Mérőközpont 

működési területén.  

3. A hallgatónak lehetősége lesz a fitoplankton és fitobentosz élőlényközösség 

vizsgálatára. 

4. Ismertetésre kerül a makrofita felmérés módszertana.  

5. Bemutatásra kerülnek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti engedélyezési 

eljárások (pl.: halászat, duzzasztómű vagy víztározó, halastó vagy tórendszer, nyílt 

felszínű öntöző-főcsatorna).  
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6. A hallgató betekintést nyerhet a bányászati tevékenység hidrológiai, hidrogeológiai 

hatásaiba. 

7. Bemutatásra kerülnek a vízi és vizes élőhelyek, élettájak és életformatípusok. 

Ismertetésre kerülnek a védett természeti területek, Natura 2000 területek, valamint a 

barlang felszíni védőterületek, hatósági megközelítésben. 

8. Ismertetésre kerül a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. 

törvény, valamint a halgazdálkodásról és a halvédelem egyes szabályainak 

megállapításáról szóló 133/2013 (XII.29.) VM rendelet, valamint bemutatásra kerül a 

hatósági joggyakorlat. 

9. A hallgatónak lehetősége nyílik az ökológiai célú szelektív halászaton való részvételre 

(varsák ellenőrzése, halfajok meghatározása, mérlegelése, dokumentálása), valamint 

haltelepítések ellenőrzésére. 

10. A hallgató részt vehet az esetenként bekövetkező halpusztulások helyszíni szemléjén, 

valamint a vízmintavételen. 

11. A hallgatónak lehetősége nyílik haltelepítések ellenőrzésére, halgazdálkodási tervek 

vizsgálatára, halgazdálkodási tervek jóváhagyásának és halgazdálkodási vízterületek 

szakhatósági eljárása szabályainak megismerésére, valamint a hallgató részt vehet 

szakhatósági bejárásokon. 

12. Bemutatásra kerülnek a haltermelési létesítmények, a nyilvántartott és nem 

nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek. 

13. A hallgató megismerheti a vízjogi létesítési/üzemeltetési engedélyek kiadásához 

tartozó szakhatósági eljárások szabályait, illetve részt vehet szakhatósági bejárásokon.  

 

Bővebb információ: www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya 

Kapcsolattartó: dr. Écsi Kitti (elérhetőség: ecsi.kitti@baranya.gov.hu) 

 

Jelentkezés: Fényképpel ellátott önéletrajz megküldésével az ecsi.kitti@baranya.gov.hu 

e-mail címre. 

Jelentkezési határidő: 2018. május 15. 

Kiválasztási eljárás: A jelentkezők szóbeli meghallgatását követően kerül sor a hallgató 

kiválasztására. 

Felvehető hallgatói létszám: 1 fő 

A szakmai gyakorlat megkezdésének időpontja: 2018. szeptember 1. 
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