
 

Tantárgy neve: Szaktanácsadás a kertészetben Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” : 100-0 (kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 2 óra előadás hetente az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): IV.  

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban az előadások 

A kurzus keretében a hallgatók megismerik a szaktanácsadás fogalmát, jelentőségét, a szervezetek 
felépítését, részt vesznek a szaktanácsadási programok tervezésében és szervezésében és ismereteket 
szereznek nemzetközi és hazai példák alapján a kertészeti szaktanácsadás folyamatairól. 
 

1. A mezőgazdasági szaktanácsadás fogalma, célkitűzése és szerepe a kertészeti termesztés 
fejlesztésében 

2. A szaktanácsadási politika, a szaktanácsadás legismertebb stratégiai módszerei 
3. A szaktanácsadó szervezetek célcsoportjai, szakterületi és információs rendszere 
4. Az ismeretátadás módszertana, ismeretátadási technikák 
5. A szaktanácsadás folyamata, szaktanácsadói programok tervezése 
6. Válság előrejelzés, a vállalkozások reorganizációja 
7. A szaktanácsadási menedzsment alapjai. A tanácsadói szervezet menedzselése 
8. Szaktanácsadói etika. A szaktanácsadás marketingje 
9. Vállalkozások menedzselése. A vállalkozások formái. A vállalkozások stratégiája, a stratégiai 

tervezés 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Kozári J. (2010): Mezőgazdasági szaktanácsadás. Szaktudás Kiadó Ház Zrt. Budapest, 145. pp. 
• Gonda I. (2012): Precíziós almatermesztési technológia. Debreceni Egyetem AGTC 

Kertészettudományi Intézet. 232. p. 
• Gonda I. – Apáti F. (2013): Versenyképes almatermesztés. Szaktudás Kiadó Ház Zrt. Budapest. 

317. p.  
• Nyéki J. – Szabó T. – Soltész M. (2016): Meggy – A jövedelmező intenzív termesztés 

alapjaival. Ékasz Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, MKSZ Nonprofit Kft. Újfehértó, 
NAIK GYKI Újfehértói Kutató Állomása. 425. p. 

• Nyéki J. – Soltész M. – Szabó Z. (2008): Morfology, Biology and Fertility of Flowers in 
Temperate Zone Fruits. Akadémia Kiadó. 447. p. 

• Soltész M. (1997): Integrált gyümölcstermesztés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 843. p 
 

Azoknak az előírt  szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
• Ismeri és érti a szakterületén lejátszódó sajátos folyamatokat (az agrárgazdálkodás biológiai, 



műszaki, élelmiszerlánc-biztonsági, jogszabályi feltételrendszerét, társadalmi beágyazottságát) 
valamint a szakterület belső összefüggéseit. 

• Birtokában van a tevékenységi területén alkalmazható olyan korszerű vezetéselméleti és 
szervezetirányítási ismereteknek, amelyek alkalmassá teszik egészséget támogató 
munkaszervezés kialakítására. 

b) képességei 
• Alkalmas irányítói munkakör betöltésére, valamint önálló kutatás-fejlesztési feladatok 

megoldására. 
• Képes a meghatározott tevékenységek végrehajtásához szükséges feltételek biztosítására, a 

megvalósítás folyamatos irányítására és ellenőrzésére, illetve ennek megszervezésére. 
c) attit űdje 

• Magas szintű információfeldolgozási és vitakészséggel rendelkezik. 
d) autonómiája és felelőssége 

• Munkáját és döntéseit felelősségvállalás, szakmai felelősségtudat jellemzi. 
• Vállalja döntéseinek következményeit. 
• A döntési és a menedzsment funkciókat önállóan gyakorolja a termelésszervezeti egységek 

szintjén. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Holb Imre, egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

Évközi ellenőrzés módja: 

Zárthelyi dolgozat 

Számonkérés módszereinek részletei: 

Írásbeli vizsga. 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Az előadások rendszeres látogatása 

 

Vizsgakérdések, tételsor: 

Tételsor: 
1. A mezőgazdasági szaktanácsadás fogalma, célkitűzése és szerepe a kertészeti termesztés 

fejlesztésében 
2. A szaktanácsadási politika, a szaktanácsadás legismertebb stratégiai módszerei 
3. A szaktanácsadó szervezetek célcsoportjai, szakterületi és információs rendszere 
4. Az ismeretátadás módszertana, ismeretátadási technikák 
5. A szaktanácsadás folyamata, szaktanácsadói programok tervezése 
6. Válság előrejelzés, a vállalkozások reorganizációja 
7. A szaktanácsadási menedzsment alapjai 
8. A tanácsadói szervezet menedzselése 
9. Szaktanácsadói etika 
10. A szaktanácsadás marketingje 
11. Vállalkozások menedzselése 
12. A vállalkozások formái. A vállalkozások stratégiája, a stratégiai tervezés 

 

  



 


