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KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2017/2018. tanév II. félév 

 
A tantárgy neve, kódja: Környezetgazdálkodás, környezettechnológia I. MTL60262K-2 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Juhász Csaba, egyetemi docens 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: Kertészmérnöki BSc 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 10+0 K 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja: Az élő és az élettelen agráriummal kapcsolatos környezeti elemek 
áttekintése. A tárgy keretében áttekintjük a környezeti problémák ok, okozati kapcsolatait és a 
védekezési alapvető lehetőségeit. Cél a szennyezés-csökkentés input és output módszereinek, a 
műszaki beavatkozások alapvető tervezési összefüggéseinek elsajátítása. A 
természettudományos, problémamegoldó gondolkodást hangsúlyozva a gyakorlatias ismeretek 
nyújtása a környezetgazdálkodás területén. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 

1. Környezet, környezetvédelem, környezetgazdálkodás, környezetszennyezés fogalma. 
Környezeti elemek csoportosítása. A rendszerek ismérvei és fontosabb típusai. A 
modell és modellezés fogalma, a modell jellemzői. A környezetvédelem alapelvei. 

2. A természeti erőforrások fogalma, csoportosítása. Biogeokémiai ciklusok (szén. 
nitrogén, kén körforgása). Anyagok biológiai degradálhatósága. 

3. A társadalmak környezetre gyakorolt hatásai (agrártársadalmak, urbanizáció, 
gazdasági-technikai fejlődés vívmányai, azok negatív környezeti hatásai). 

4. A nemzetközi környezetvédelem szervezett formában. Fontosabb környezetvédelmi 
konferenciák áttekintése. Fenntartható fejlődés fogalma.  

5. Globális környezeti problémák (háború és béke, túlnépesedés, élelmiszerválság, anyag- 
és energiaválság, környezeti válság). 

6. A környezet szennyezése, a szennyezők csoportosítása, a környezetszennyezés formái 
és okai. 

7. Talajvédelem. A talaj fogalma, funkciói. A talajdegradáció fogalma, okai, 
talajtermékenységet gátló tényezők. Talajszennyezés forrásai. Talajok nehézfém- és 
olajszennyezése. Kármentesítési technológiák, fitoremediáció. A talajok öntisztulása. 

8. A légkör fogalma, szerkezete, összetétele. Ózonréteg vékonyodása, üvegházhatás, 
szaghatású anyagok a légkörben, hulladéklerakók okozta légszennyezés. Légköri 
aeroszolok. Szmogok csoportosítása, jellemzői. A levegő öntisztulása. 

9. Vízvédelmi alapismeretek. Klasszikus vízminősítés. Kommunális szennyvíz 
begyűjtése, kezelése, melléktermék elhelyezése.  

10. A mezőgazdasági termelés környezeti hatásai. Erózió, defláció, szikesedés, savanyodás. 
A növénytermesztés és állattenyésztés hatása a talaj, a vizek és a levegő állapotára. 
GMO-kérdés. 

11. Hulladék, hulladékgazdálkodás fogalma. A hulladékok csoportosítása. 
12. A radioaktív szennyezés okai. A radioaktív szennyezés hatásai az emberre, a növény- 

és állatvilágra. A zaj és a hang jellemzői, terjedése. A zaj elleni védelem jogszabályai, 
terhelési határértékek. Zajmérés. A zaj emberre gyakorolt hatásai. A zajcsökkentés 
módszerei. 

13. A kertészet termelés környezeti kérdése. 



14. Környezet tudatos vállalatirányítás. 
 
Évközi ellenőrzés módja: -  
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): Vizsga az előadások anyagából.  
 
Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai. 
 
Ajánlott irodalom:  
Barótfi I. (2000): Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
Budai Sántha, A. 2006. Környezetgazdálkodás. Dialóg Campus, Budapest – Pécs pp. 245. 
Juhász Cs.-Szőllősi N.: (2008): Környezetmenedzsment. A környezetgazdálkodási mérnöki, 
illetve a természetvédelmi és vadgazda mérnöki alapképzések (BSc) szakok képesítési 
követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása HEFOP 3.3.1-P2004-09-0071/1.0. ISBN: 
978-963-9874-06-0.188. p. 
Szlávik, J. 2005. Fenntartható környezet és erőforrásgazdálkodás. KJK KERSZÖV, Budapest 
Rakonczay, Z. 2005. Környezetvédelem. Szaktudás Kiadóház, Budapest 
Tamás J. (2008) Agrárium és környezetgazdálkodás. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 302. 
  



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2017/2018. tanév II. félév 

 
A tantárgy neve, kódja: Környezetgazdálkodás MTBL7012 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Juhász Csaba, egyetemi docens 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: Kertészmérnöki BSc 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 15+0 K 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja: Az élő és az élettelen agráriummal kapcsolatos környezeti elemek 
áttekintése. A tárgy keretében áttekintjük a környezeti problémák ok, okozati kapcsolatait és a 
védekezési alapvető lehetőségeit. Cél a szennyezés-csökkentés input és output módszereinek, a 
műszaki beavatkozások alapvető tervezési összefüggéseinek elsajátítása. A 
természettudományos, problémamegoldó gondolkodást hangsúlyozva a gyakorlatias ismeretek 
nyújtása a környezetgazdálkodás területén. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 

1. Környezetgazdálkodással kapcsolatos alapvető fogalmak és a fenntarthatóság 
problémái. 

2. Természeti erőforrások általános jellemzése. 
3. Éghajlatváltozás és annak várható következményei. 
4. Talaj és a környezet. 
5. Vízkészlet gazdálkodás és vízminőség védelem. 
6. Levegőminőség védelem. 
7. Táj, mint természeti erőforrás. 
8. Zaj és rezgés védelem. 
9. Megújuló energiaforrások és a mezőgazdaság. 
10. Növénytermesztés környezetgazdálkodási feladatai. 
11. Állattenyésztés környezetgazdálkodási feladatai. 
12. Agrárium környezeti állapotára vonatkozó információs és monitoring rendszer. 
13. Vállaltok környezeti teljesítményének mérése, környezeti indikátorok az agráriumban. 
14. Környezetgazdálkodással kapcsolatos alapvető közigazgatási szabályozások 

Évközi ellenőrzés módja: -  
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): Vizsga az előadások anyagából.  
Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai. 
Ajánlott irodalom:  
Barótfi I. (2000): Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
Budai Sántha, A. 2006. Környezetgazdálkodás. Dialóg Campus, Budapest – Pécs pp. 245. 
Juhász Cs.-Szőllősi N.: (2008): Környezetmenedzsment. A környezetgazdálkodási mérnöki, 
illetve a természetvédelmi és vadgazda mérnöki alapképzések (BSc) szakok képesítési 
követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása HEFOP 3.3.1-P2004-09-0071/1.0. ISBN: 
978-963-9874-06-0.188. p. 
Szlávik, J. 2005. Fenntartható környezet és erőforrásgazdálkodás. KJK KERSZÖV, Budapest 
Rakonczay, Z. 2005. Környezetvédelem. Szaktudás Kiadóház, Budapest 
Tamás J. (2008) Agrárium és környezetgazdálkodás. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 302. 
  



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2017/2018. tanév II. félév 

 
A tantárgy neve, kódja: Növényélettan; MTBL7009 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Veres Szilvia, egyetemi tanár 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Dr. Makleit Péter egyetemi adjunktus 
Szak neve, szintje: mezőgazdasági mérnök; kertészmérnök B.Sc. 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 10 K 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja a hallgatók megismertetése az 
alapvető növényélettani folyamatokkal, hogy az agrotechnikai beavatkozások 
következményeit, hatását meg tudják becsülni.  
 
A tantárgy tartalma: 
 

Alapfogalmak, bevezetés 
Fotoszintézis fényreakció 
Fotoszintézis szén-dioxid redukciója 
Szénhidrátszintézis a fotoszintézisben 
A fotoszintézis ökológiája 
A növényi légzés 
A növényi ásványos táplálkozás alapkérdései 
Az egyes tápelemek jelentősége 
A növényi vízgazdálkodás 
A stresszfiziológia alapjai 
A növekedés és fejlődésélettan 
A csírázás élettana 
A virágzás és termésképzés élettani kérdései 
A növényi öregedés fiziológiája 
A növényi hormonok jellemzése, az auxinok jellemzése, felhasználása 
A gibberellinek jellemzése, felhasználása 
A citokininek jellemzése, felhasználása 
Az etilén jellemzése, felhasználása 
Az abszcizinsav jellemzése 
 

Évközi ellenőrzés módja: levelező oktatás esetén, kollokvium számonkéréssel évközi 
követelményeket nem lehet felállítani. Az előadások látogatása ajánlott, a felkészülést 
elősegítik. 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): kollokvium 
Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 
Ajánlott irodalom:  

Pethő M.: A növényélettan alajai. Akad. Kiadó. 2003. ISBN: 9630580357. 180 o. 
Pethő, M.: Mezőgazdasági növények élettana. Akadémiai Kiadó. 1993. 494 o. 
ISBN: 963 05 6504 8 
Az elearning rendszerbe feltöltött jegyzetek 

  



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2017/2018. tanév II. félév 

 
A tantárgy neve, kódja: Vízgazdálkodás MTBL7011 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Juhász Csaba, egyetemi docens 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: Mezőgazdasági mérnöki BSc 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 15+0 K 
A tantárgy kredit értéke: 4 
 
A tárgy oktatásának célja: A mezőgazdasági termeléssel összefüggő vízgazdálkodási 
tevékenységek műszaki feladatainak, műveinek ezek üzemeltetésének megismerése, az ezekkel 
összefüggő elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. A diákok képesek lesznek a növény - 
talaj - víz kapcsolatrendszerének alapszintű elemzésére, a növénytermesztési tér hidrológiai 
folyamatainak és vízháztartási viszonyainak alap szintű értékelésére, elemzésére. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 

1. A víz jelentősége és az Európai víz Charta. 
2. Magyarország vízgazdálkodása. 
3. A hidrológia alapjai, a víz természeti körforgása, vízháztartási vizsgálatok. 
4. Felszíni és felszín alatti vízformák. 
5. Hidraulikai alapismeretek. 
6. Vízgazdálkodás jelentősége. 
7. Vízminőség-védelem. 
8. Árvízvédelem vízkárelhárítás. 
9. Talajvédelem és vízrendezés dombvidéken. 
10. A melioráció fogalma, összetevői, komplexitása. 
11. Az öntözés alapfogalmai, öntözésfejlesztési lehetőségek hazánkban. 
12. Öntözési módok. 
13. A víz keretirányelv. 
14. A vízgazdálkodás irányítása, vízügyi államigazgatás. A vízgazdálkodás környezeti 

hatásai. 
 
Évközi ellenőrzés módja: - 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): Szóbeli, vagy írásbeli vizsga.  
 
Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai. 
 
Ajánlott irodalom:  
Juhász Cs.: (2008). Mezőgazdasági vízgazdálkodás I.-II. Elektronikus tananyag. 
http://www.agr.unideb.hu/ktvbsc/?m=tananyag&id=22 
Somlyódy L. (szerk.).: (2000). A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései. MTA 
Vízgazdálkodási Kutatócsoport. Budapest. 370. pp. ISSN 1586-4219.  
Vermes L. (szerk.).: (1997). Vízgazdálkodás. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest. 395. 
pp. ISBN 963 356 218 X 
L. Van Wijk, Wesseling J. (1986): Agricultural Water Management. CRC Press 335. ISBN: 
9789061916390 



Keith Wheatley (2015): Agricultural Water Management: Insights and Challenges. Callisto 
Reference ISBN: 9781632391278 
Premjit Sharma (2013): Agricultural Water Management. Genetech, 302. ISBN: 
9788189729233 
OECD (2014):  Climate Change , Water and Agriculture: Towards resilient systems, OECD 
Studies on Water, OECD Publishing ISBN:978-92-64-20913-8 
  
  



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2017/2018. tanév II. félév 

 
A tantárgy neve, kódja: Minőségirányítási rendszerek. MTBKL036 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Peles Ferenc, adjunktus 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: - 
Szak neve, szintje: kertészmérnöki BSc 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 10+0 K 
A tantárgy kredit értéke: 2 
 
A tárgy oktatásának célja: A tantárgy célja a minőségüggyel kapcsolatos szabványok, 
valamint az ezekre épülő élelmiszerbiztonsági-, minőség-, és környezetközpontú irányítási 
rendszerek kiépítésének, működésének a megismertetése. A hallgatók ismereteket sajátítanak 
el továbbá az irányítási rendszerek auditálásának tervezéséről, végrehajtásáról, valamint 
megismerik az alkalmazott auditálási technikákat. Az ismeretanyag elsajátítása hozzájárul a 
minőségi szemlélet kialakításához, és segíti a hallgatót a minőségügyi tevékenységben való 
részvételben. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 

1. A minőség és minőségirányítás fogalmai.  Minőségirányítás fő céljai  
2. A minőségirányítás fejlődéstörténete 
3. GHP alkalmazása  
4. GMP alkalmazása  
5. GAP alkalmazása 
6. GLOBALGAP 
7. HACCP rendszer és alkalmazása 
8. ISO 9000 
9. ISO 9001 
10. ISO 14001 
11. EMAS 
12. TQM 
13. Minőségdíjak 
14. Irányítási rendszerek auditálása 

Évközi ellenőrzés módja: elméleti ZH-k. 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): kollokvium 
 
Oktatási segédanyagok:  
Peles F. (2015): Minőségirányítási rendszerek az élelmiszeriparban. Egyetemi jegyzet. 
Debreceni Egyetem. 88.p. ISBN 978-963-473-834-3 
Peles, F. – Juhász, Cs. (2014): Quality assurance. University lecture notes. University of 
Debrecen. 177.p.  ISBN 978-963-473-656-1 
 
Ajánlott irodalom:  
Vasconcellos, J.A. (2004): Quality Assurance for the Food Industry. A Practical Approach. 
CRC Press. 448.p. ISBN 978-0849319129 
Jacxsens, L. – Devlieghere, F. – Uyttendaele, M. (2009): Quality Management Systems in the 
Food Industry. Ghent University. 153.p. ISBN 9789059892750 



Győri Z. – Győriné Mile I. (2001): Minőségirányítás alapjai. Egyetemi jegyzet, Debrecen. 
Polónyi I. (2007): Minőségmenedzsment alapjai. Jegyzet. Debreceni Egyetem. 157.p. 
(http://oktato.econ.unideb.hu/kotsisagnes/minmen_mernok_2011/minmen_jegyzet.pdf) 
Szabó I.L. (szerk.) (2011): Minőség és innováció menedzsment. Egyetemi tankönyv. 
Keszthely. 139.p. 
(http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0034_minoseg_es_innovacios_ 
men/minoseg_es_innovacios_menedzsment.pdf.) 
Veress G. (szerk.) (1999): A minőségügy alapjai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 282.p. ISBN 
9631630498 
Veress G. - Birher N. - Nyilas M. (2005): A minőségbiztosítás filozófiája. JEL Kiadó, Bp. 
296.p. ISBN 9639318876 
  



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2017/2018. tanév II. félév 

 
A tantárgy neve, kódja: Vízgazdálkodás MTBL7011 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Juhász Csaba, egyetemi docens 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: Mezőgazdasági mérnöki BSc 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 15+0 K 
A tantárgy kredit értéke: 4 
 
A tárgy oktatásának célja: A mezőgazdasági termeléssel összefüggő vízgazdálkodási 
tevékenységek műszaki feladatainak, műveinek ezek üzemeltetésének megismerése, az ezekkel 
összefüggő elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. A diákok képesek lesznek a növény - 
talaj - víz kapcsolatrendszerének alapszintű elemzésére, a növénytermesztési tér hidrológiai 
folyamatainak és vízháztartási viszonyainak alap szintű értékelésére, elemzésére. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 

1. A víz jelentősége és az Európai víz Charta. 
2. Magyarország vízgazdálkodása. 
3. A hidrológia alapjai, a víz természeti körforgása, vízháztartási vizsgálatok. 
4. Felszíni és felszín alatti vízformák. 
5. Hidraulikai alapismeretek. 
6. Vízgazdálkodás jelentősége. 
7. Vízminőség-védelem. 
8. Árvízvédelem vízkárelhárítás. 
9. Talajvédelem és vízrendezés dombvidéken. 
10. A melioráció fogalma, összetevői, komplexitása. 
11. Az öntözés alapfogalmai, öntözésfejlesztési lehetőségek hazánkban. 
12. Öntözési módok. 
13. A víz keretirányelv. 
14. A vízgazdálkodás irányítása, vízügyi államigazgatás. A vízgazdálkodás környezeti 

hatásai. 
 
Évközi ellenőrzés módja: - 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): Szóbeli, vagy írásbeli vizsga.  
 
Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai. 
 
Ajánlott irodalom:  
Juhász Cs.: (2008). Mezőgazdasági vízgazdálkodás I.-II. Elektronikus tananyag. 
http://www.agr.unideb.hu/ktvbsc/?m=tananyag&id=22 
Somlyódy L. (szerk.).: (2000). A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései. MTA 
Vízgazdálkodási Kutatócsoport. Budapest. 370. pp. ISSN 1586-4219.  
Vermes L. (szerk.).: (1997). Vízgazdálkodás. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest. 395. 
pp. ISBN 963 356 218 X 
L. Van Wijk, Wesseling J. (1986): Agricultural Water Management. CRC Press 335. ISBN: 
9789061916390 



Keith Wheatley (2015): Agricultural Water Management: Insights and Challenges. Callisto 
Reference ISBN: 9781632391278 
Premjit Sharma (2013): Agricultural Water Management. Genetech, 302. ISBN: 
9788189729233 
OECD (2014):  Climate Change , Water and Agriculture: Towards resilient systems, OECD 
Studies on Water, OECD Publishing ISBN:978-92-64-20913-8 
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A tantárgy neve, kódja: Környezetgazdálkodás MTBL7012 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Juhász Csaba, egyetemi docens 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: Kertészmérnöki BSc 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 15+0 K 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja: Az élő és az élettelen agráriummal kapcsolatos környezeti elemek 
áttekintése. A tárgy keretében áttekintjük a környezeti problémák ok, okozati kapcsolatait és a 
védekezési alapvető lehetőségeit. Cél a szennyezés-csökkentés input és output módszereinek, a 
műszaki beavatkozások alapvető tervezési összefüggéseinek elsajátítása. A 
természettudományos, problémamegoldó gondolkodást hangsúlyozva a gyakorlatias ismeretek 
nyújtása a környezetgazdálkodás területén. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 

1. Környezetgazdálkodással kapcsolatos alapvető fogalmak és a fenntarthatóság 
problémái. 

2. Természeti erőforrások általános jellemzése. 
3. Éghajlatváltozás és annak várható következményei. 
4. Talaj és a környezet. 
5. Vízkészlet gazdálkodás és vízminőség védelem. 
6. Levegőminőség védelem. 
7. Táj, mint természeti erőforrás. 
8. Zaj és rezgés védelem. 
9. Megújuló energiaforrások és a mezőgazdaság. 
10. Növénytermesztés környezetgazdálkodási feladatai. 
11. Állattenyésztés környezetgazdálkodási feladatai. 
12. Agrárium környezeti állapotára vonatkozó információs és monitoring rendszer. 
13. Vállaltok környezeti teljesítményének mérése, környezeti indikátorok az agráriumban. 
14. Környezetgazdálkodással kapcsolatos alapvető közigazgatási szabályozások 

Évközi ellenőrzés módja: -  
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): Vizsga az előadások anyagából.  
Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai. 
Ajánlott irodalom:  
Barótfi I. (2000): Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
Budai Sántha, A. 2006. Környezetgazdálkodás. Dialóg Campus, Budapest – Pécs pp. 245. 
Juhász Cs.-Szőllősi N.: (2008): Környezetmenedzsment. A környezetgazdálkodási mérnöki, 
illetve a természetvédelmi és vadgazda mérnöki alapképzések (BSc) szakok képesítési 
követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása HEFOP 3.3.1-P2004-09-0071/1.0. ISBN: 
978-963-9874-06-0.188. p. 
Szlávik, J. 2005. Fenntartható környezet és erőforrásgazdálkodás. KJK KERSZÖV, Budapest 
Rakonczay, Z. 2005. Környezetvédelem. Szaktudás Kiadóház, Budapest 
Tamás J. (2008) Agrárium és környezetgazdálkodás. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 302. 
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A tantárgy neve, kódja: Gyümölcsfaiskolai ismeretek I., MTBKL046 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Csihon Ádám, egyetemi tanársegéd 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: kertészmérnök BSc 
Tantárgy típusa: választható 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 10 K 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja:  
A tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják a gyümölcsfaiskolai termesztés alapvető 
ismereteit, amelyen belül a szaporítási, illetve oltványnevelési ismeretek meghatározó szerepet 
játszanak. A tantárgy alapot nyújt a gyümölcstermesztésben megszerzett ismeretek 
elmélyítéséhez, a minőségi termesztés tényezőinek komplex értékeléséhez. 
 
A tantárgy tartalma:  
 
1. konzultáció: 

A gyümölcs faiskolai termesztés hazai helyzete, és változásának irányai (a gyümölcs-
faiskolai termesztés szabályozása, a rendeletek fontossága, a faiskola helyének kijelölése, a 
faiskolai áru minősége) 
Gyümölcsfa alanyok magtermesztése, magcsemete előállítása (magtermő ültetvények 
létesítése, magtermesztés, termésgyűjtés és feldolgozás, vetőmagok tárolása) 
Magcsemete nevelés (a magiskola előkészítése és ápolása, a magcsemete kitermelése, 
erősítő iskola) 
Csemetetermelés ivartalan szaporítással (bujtványcsemete előállítása, dugványozás, 
málnasarj csemete nevelése, szamócaszaporítás indanövényekkel, a csemetenevelés 
növényvédelme) 

2. konzultáció: 
Ivartalan szaporítóanyagok termelése (szemzőhajtás és oltóvessző termelés, a 
szaporítóanyag termesztés növényvédelme) 
A gyümölcsfák oltása, szemzése (oltásmódok, szemzési módok) 
A gyümölcsfák oltványnevelése (oltványnevelési módok, oltványiskola előkészítése, 
oltványiskola termesztéstechnológiája). 
Oltványnevelés (alanynevelés, szemzés, szemzés utáni oltványápolás) 
Kézben oltott oltvány előállítása és nevelése, egy- és kétéves koronás oltvány előállítása 
Egyéb oltási eljárások, kitermelés, közbeoltás 
A gyümölcsfaiskolai termékek tárolása és értékesítése 
A Magyarországon termesztett gyümölcsfélék alanyhasználata 
A Magyarországon termesztett gyümölcsfélék fajtahasználata I. (almatermésűek) 
A Magyarországon termesztett gyümölcsfélék fajtahasználata II. (csonthéjasok, bogyósok, 
héjasok) 

Évközi ellenőrzés módja:  
Konzultációk rendszeres látogatása 
 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): kollokvium (írásban, szóban) 
 



Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 
 
Ajánlott irodalom:  
Hrotkó K. (1999): Gyümölcsfaiskola. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 550. p. 
Papp J. (2003): Gyümölcstermesztési alapismeretek. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 472. p. 
Soltész M. (1998): Gyümölcsfajta- ismeret és -használat. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 513. p. 
Soltész M. (2014): Magyar gyümölcsfajták. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 523. p. 
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A tantárgy neve, kódja: Kertészeti ökonómia, MTBKL037-K3 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Apáti Ferenc, egyetemi docens, habil, PhD 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Dorogi Dóra Anikó, PhD hallgató 
Szak neve, szintje: Kertészmérnöki BSc 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 30+0 K 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja:  
A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a főbb kertészeti ágazatok 
szervezési és üzemgazdasági sajátosságait, összefüggéseit, az ágazatoknak a gazdálkodás 
rendszerébe való illeszkedését, a mezőgazdasági üzemek főbb gazdasági döntési dilemmáit és 
döntési elveit. A hallgatóknak meg kell tanulniuk készségszinten kezelni a ráfordítás- és 
hozamkategóriákat, a termelés hatékonyságának mérőszámait, annak értelmezését és a 
hatékonyságnövelés tartaléka feltárásának módszereit. Meg kell ismerkedni a vállalkozási 
formákkal, azok sajátosságaival, a mezőgazdasági üzemek alapvető termelési erőforrásaival, és 
az ehhez kapcsolódó menedzsment feladatokkal (tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés). 
Mindezen ismeretek révén a hallgatók képessé válnak az alapvető gazdasági és gazdálkodási 
fogalmak közötti összefüggések, a gazdálkodási folyamatok és mechanizmusok átlátására, 
továbbá a gazdasági tervezési és elemzési anyagok értelmezésére, közép-vezető szinten önálló 
elemzések készítésére. 
 
A tantárgy tartalma (4 konzultáció):  
A tárgy tematikája a négy konzultációs időpontra a következőképpen épül fel: 

1. Ráfordítás, termelési költség, költségek csoportosítása, önköltségszámítás. A 
gazdálkodás eredményességének mérése; hozam és termelési érték; jövedelemformák, 
jövedelmezőség. 
Hatékonyság és kategóriái, mérésük és mutatói a gazdálkodásban. 

2. Termelés erőforrásai, azok sajátosságai és hatása a gazdálkodásra, 
A föld, mint termelési tényező; földtulajdon/földhasználat; földvásárlás, földbérlet 
gazdasági kérdései. 
A tőke tulajdonságai, használatával kapcsolatos elvek. A tőke forrásai. A hitel szerepe 
a gazdálkodásban. Társtulajdonosi tőke bevonása és a lízing. 
A befektetett eszközök szerepe a mezőgazdasági termelésben. Az amortizáció 
funkciója, elszámolási módjai. 
A forgóeszközök szerepe a mezőgazdasági termelésben. A forgási sebesség mérése. 
Emberi erőforrás és gazdálkodásukkal kapcsolatos feladatok. Díjazási formák, személyi 
jellegű költségek. 

3. A főbb gyümölcstermesztési ágazatok piaci, munkaszervezési és üzemgazdasági 
kérdései A főbb zöldségtermesztési ágazatok piaci, munkaszervezési és üzemgazdasági  
kérdései  

4. A szőlészet-borászat piaci, munkaszervezési és üzemgazdasági kérdései 
A dísznövény-termesztési ágazatok piaci, munkaszervezési és üzemgazdasági kérdései 

Az oktatás a legfőbb ágazatokra szorítkozik, és célja, hogy a hallgatók ezen ágazatok 
tekintetében megismerjék és elsajátítsák az ágazatok alapvető működési sajátosságait, 
mechanizmusát, szabályozását. 
 



Évközi ellenőrzés módja:  
Félévközi számonkérés nincs. 
 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat):  
A hallgatók a vizsgaidőszakban írásbeli kollokvium keretében adnak számot a tudásukról. Az 
írásbeli vizsgadolgozat tematikája a következő: 

 Igaz-hamis kérdések és reláció-vizsgálatok 
 Feleletválasztós kérdések 
 Esszé kérdések 
 Gyakorlati számítási feladatok 

A szorgalmi időszak végén egy alkalommal lehetőség van elővizsga megírására, mellyel 
megajánlott jegy szerezhető. 
 
Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 
 
Ajánlott irodalom:  
 Üzemtan I. (Szerk: Nábrádi A. – Pupos T. – Takácsné Gy. K.) Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház. 

Budapest, 2008. ISBN 978-963-9736-90-0-Ö; ISBN 978-963-9736-92-4 
 Vállalati és ágazati gazdaságtani ismeretek – Elméleti jegyzet (Elektronikus tananyag) 

(Szerk.: Apáti F.) Debreceni Egyetem AGTC, Debrecen, 2013. ISBN 978-615-5183-52-2 
 Kertészei ágazatok szervezése és ökonómiája (Szerk.: Magda Sándor) Kiadó: Szaktudás 

Kiadó Ház. Budapest, 2003. ISBN 963 9422 88 6  
 Mezőgazdasági ágazatok gazdaságtana – Elméleti jegyzet (Elektronikus tananyag) (Szerk.: 

Szűcs I.) Debreceni Egyetem AGTC. Debrecen, 2013. ISBN 978-615-5183-64-5 
 Sectorial Economy II. (Szerk.: Szűcs I.). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013. 

(Elektronikus tananyag) 
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A tantárgy neve, kódja: Dendrológia MTBKL048 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Takácsné Dr. Hájos Mária, egyetemi docens 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Zsiláné André Anikó, tanszéki mérnök 
Szak neve, szintje: kertészmérnök BSc 
Tantárgy típusa: választható 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 12+0 K 
A tantárgy kredit értéke: 5 
 
A tárgy oktatásának célja: Az előadásokon a családok, nemzetségek fajainak, fajtáinak 
ismertetése, morfológiai, környezeti igényei, felhasználási, növényápolási szempontok alapján. 
Cél: a fásszárú növények felismerése, használatuk jelentősége a zöldfelületeken. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

1. Ökológiai és társulástani alapfogalmak 
2. Alaktani alapfogalmak 
3. Nyitvatermők törzse 
4. Ginkgoaceae, Pinaceae 
5. Taxodiaceae, Cupressaceae, Taxaceae 
6. Magnoliaceae, Berberidaceae, Ranunculaceae 
7. Hamamelidaceae, Platanaceae, Buxaceae, Ulmaceae, Moraceae, Betulaceae 
8. Corylaceae, Carpinaceae, Fagaceae, Juglandaceae 
9. Punicaceae, Paeoniaceae, Hypericaceae, Tamaricaceae, Salicaceae 
10. Ericaceae, Tiliaceae, Malvaceae, Hydrangeaceae 
11. Rosaceae 
12. Mimosaceae, Caesalpiniaceae, Fabaceae, Rutaceae, Simaroubaceae, Anacardiaceae 
13. Sapindaceae, Aceraceae, Hippocastanaceae, Cornaceae, Aucubaceae, Araliaceae, 

Aquifoliaceae, Celastraceae 
14. Vitaceae, Elaeagnaceae, Oleaceae, Caprifoliaceae, Lamiaceae, Buddlejaceae, 

Scrophulariaceae, Bignoniaceae 
 

Évközi ellenőrzés módja: Növényismereti beszámoló sikeres teljesítése.  
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): kollokvium 
 
Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 
 
Ajánlott irodalom:  
Schmidt G., Tóth I. (2006): Kertészeti dendrológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 404 p. ISBN 
963-286-318-6. 
Schmidt G., Tóth I. (2009): Díszfaiskola. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 669 p. ISBN 978-963-
286-540-9. 
Schmidt G. (szerk.) (2003): Növények a kertépítészetben. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 525 p. 
ISBN 963-286 062 4. 
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A tantárgy neve, kódja: Zöldség- és dísznövények környezetkímélő védelme 
MTBKL052-K5 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Prof. Dr. Holb Imre János, egyetemi tanár 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: kertészmérnök BSc (levelező) 
Tantárgy típusa: választható 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+1 K 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja: A környezetkímélő növényvédelem története jelenlegi helyzete. A 
környezetkímélő növényvédelem jellemzői és különbségei a konvencionális 
növényvédelemtől. A környezetkímélő növényvédelem elemei és jellemezésük. Részletes 
elméleti és gyakorlati növényvédelmi technológiai ismeretek nyújtása valamennyi 
zöldségnövény (paradicsom, paprika, kabakosok, káposztafélék, levélzöldségek, hagymafélék 
és gyökérzöldségek) dísznövény (egynyári, kétnyári és évelők) fajnál. A zöldség és dísznövény 
biotechnológia növényvédelmi vonatkozásai. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 

1. A környezetkímélő (integrált és ökológiai) növényvédelem története, hazai és 
nemzetközi helyzete a zöldség és dísznövénytermesztésben.  

2. A környezetkímélő (integrált és ökológiai) növényvédelem jogi szabályozása a 
zöldség és dísznövénytermesztésben.  

3. A környezetkímélő növényvédelem elemei és jellemezésük a zöldség és 
dísznövénytermesztésben.  

4. A paprika és paradicsom környezetkímélő (integrált és ökológiai) növényvédelme.  
5. Burgonya és tojásgyümölcs környezetkímélő (integrált és ökológiai) növényvédelme.  
6. Az uborka és egyéb kabakosok környezetkímélő (integrált és ökológiai) 

növényvédelme.  
7. A káposztafélék környezetkímélő (integrált és ökológiai) növényvédelme.  
8. A levélzöldségek környezetkímélő (integrált és ökológiai) növényvédelme.  
9. A hagymafélék környezetkímélő (integrált és ökológiai) növényvédelme.  
10. A gyökérzöldségek környezetkímélő (integrált és ökológiai) növényvédelme.  
11. Egynyári dísznövények környezetkímélő (integrált és ökológiai) növényvédelme.  
12. Kétnyári dísznövények környezetkímélő (integrált és ökológiai) növényvédelme.  
13. Évelő dísznövények környezetkímélő (integrált és ökológiai) növényvédelme.  
14. A zöldség- és dísznövényfajoknál alkalmazott biotechnológia és növényvédelmi 

vonatkozásai. Biológiai és kémiai növényvédelmi anyagok. 
 
Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat. Az aláírás megszerzésének feltételei: Az 
előadások rendszeres látogatása. 
 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): kollokvium 
 
Oktatási segédanyagok: az elearning-re feltöltött tananyag 
 



Ajánlott irodalom:  
Glits M., Folk Gy. (2000): Kertészeti növénykórtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest.  
Martinovics V. (1984): Dísznövények védelme. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.  
Budai Cs. (2002): Növényvédelem a zöldséghajtatásban. Mezőgazda Kiadó, Budapest.  
Jenser G. (2003): Integrált növényvédelem a kártevők ellen. Mezőgazda Kiadó, Budapest.  
Csizmazia Z. (2006) A növényvédelem gépei. Mezőgazda Kiadó, Budapest.  
Compendium of plant diseases. APS Series, MN, USA 
Agrios G (2004): Plant pathology, USA ISBN:9780120445653  
Maria R. Finckh, Ariena H. C. van Bruggen, and Lucius Tamm (2015): Plant Diseases and 
Their Management in Organic Agriculture, APS, USA 
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A tantárgy neve, kódja: Szőlőtermesztés III. MTBKL053 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Rakonczás Nándor, egyetemi adjunktus 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: Kertészmérnöki BSc 
Tantárgy típusa: választható 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 12+0 K 
A tantárgy kredit értéke: 5 
 
A tárgy oktatásának célja:  
A választható kurzus alapvetően a szőlő szaporítóanyag előállítására, a fajtaismeretek 
mélyítésére a készségek gyakorlására és a diákok önmegvalósítási lehetőségeinek biztosítását 
célozza.  
 
A tantárgy tartalma (10 hét bontásban; melyet 2-3 alkalomra tömbösítünk):  
 

1. A hazai szőlő szaporítóanyag előállítás rendszere. 
2. A szőlőszaporítás biológiája és módszerei.  
3. Szőlőoltvány és dugvány készítése, speciális szaporítási eljárások. 
4. Az előhajtatás technológiája. 
5. Szőlőiskola létesítése, fenntartása, műveletei. 

 
6. A szőlőfajták rendszerezése.  
7. A szőlőfajták termesztési értékét meghatározó tulajdonságok 
8. A szőlőfajták jellemzői (fehér-vörösbor, csemegeszőlő, alanyfajták). 
9. Szabadon választott témakör 1. 
10. Szabadon választott témakör 2. 

 
Évközi ellenőrzés módja: Szóbeli kikérdezés mind kontakt alkalommal. 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): Írásbeli kollokvium. 
 
Oktatási segédanyagok:  
Rakonczás N. (2013): Szőlőtermesztés. Egyetemi jegyzet. 192 p. 
 
Ajánlott irodalom:  
Bényei F., Lőrincz A. (2005): Fajtaismeret- és használat. Borszőlőfajták, csemegeszőlőfajták 
és alanyok. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 314 p. 
Csepregi P., Zilai J. (1988): Szőlőfajta-ismeret és használat. Mezőgazda K., Budapest, 508 p. 
Kozma P. (1991): A szőlő termesztése I-II. Akadémia Kiadó, Budapest, 
Ted Goldammer (2015): Grape Grower's Handbook; Apex Publishers; ISBN: 978-0-9675212-
7-5 
Andrew G. Reynolds (ed) (2010): Managing wine quality Volume 1: Viticulture and wine 
quality, Woodhead Publishing Limited, Canada ISBN:9781845694845 
Andrew G. Reynolds (ed) (2010): Managing wine quality Volume 2: Oenology and wine 
quality, Woodhead Publishing Limited, Canada ISBN:9781845697983 
Markus Keller: The Science of Grapevines – Anatomy and physiology, Elsevier, USA 
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A tantárgy neve, kódja: Műszaki ismeretek, MTBL7008 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Vántus András, egyetemi adjunktus 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: - 
Szak neve, szintje: kertészmérnök BSc 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 10+0 G 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja a hallgatók megismertetése az 
állattartásban, állattenyésztésben és a növénytermesztésben használt jelenlegi és elterjedőben 
lévő precíziós technológiai erő- és munkagépekkel, berendezésekkel, épületekkel, a takarmány 
termesztés illetve kiosztás gépeivel, a betakarítás illetve terméknyerés gépeivel. A hallgatók a 
tárgy teljesítésével elméleti és gyakorlati ismereteik révén képessé válnak az állattartási, 
állattenyésztési és növénytermesztési munkák gépeinek működtetésére, illetve a működtetésben 
való részvételre.  
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 

1. Belsőégésű motorok I.  
2. Belsőégésű motorok II.  
3. Traktorok I. 
4. Traktorok II. 
5. Talajművelés I. 
6. Talajművelés II. 
7. Vetés, ültetés I. 
8. Vetés, ültetés II. 
9. Öntözés I. 
10. Öntözés II.  
11. Tápanyag-gazdálkodás I.  
12. Tápanyag-gazdálkodás II. 
13. Növényvédelem I. 
14. Növényvédelem II.  

Évközi ellenőrzés módja: írásbeli dolgozat  
 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): kollokvium 
 
Oktatási segédanyagok:  
- az előadások diasorai 
- Szendrő P. (szerk.) 2003: Géptan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN: 9632860217 
 
Ajánlott irodalom:  
- Szendrő P. (szerk.) 2000: Mezőgazdasági gépszerkezettan. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 
Budapest. ISBN: 9633562848 
- Szendrő P. (szerk.) 1993: Mezőgazdasági géptan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN: 
9638160837 
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A tantárgy neve, kódja: Szerves és biokémia (MTBL7006) 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Kincses Sándorné dr., egyetemi adjunktus 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: 
Szak neve, szintje: Kertészmérnök BSc.  
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy vizsga típusa: 10+0 K 
A tantárgy kredit értéke: 4 
A tárgy oktatásának célja: A természetben (növényi, állati szervezetekben) előforduló szerves 
vegyületek (intermedierek, monomerek, makromolekulák) felépítésének, szerkezetének, 
biológiai jelentőségének megismerése.  A növényi és állati sejtekben végbemenő folyamatok 
(makromolekulák felépítése és lebontása) és azok szabályozásának tanulmányozása. A 
makromolekulák lebontásának és felépítésének energiamérlege, ezen folyamatok kapcsolata 
egymással. Az oktatott anyag a takarmányozástan, az élettan, a mezőgazdasági mikrobiológia, 
a genetika szaktárgyak ismereteinek sikeres elsajátítását alapozza meg. Fontos cél a készségek 
kialakítása az új ismeretek szelektálására, alkalmazására, illetve befogadására. 
 
A tantárgy tartalma:  
A C-hibridállapotai. A szerves vegyületek szénváz és funkciós csoportok szerinti 

csoportosítása. Rendűség, értékűség, fogalma a szerves kémiában. Izoméria 
lehetőségek. Szénhidrogének. Izoprénvázas vegyületek kémiai sajátságai. 

Alkoholok csoportosítása, jellemzése. Alifás oxovegyületek (aldehidek, ketonok) 
csoportosítása fizikai és kémiai sajátságaik. Szénhidrátok. Monoszacharidok 
csoportosítása, kémiai tulajdonságaik, fontosabb képviselőik. Cukrok gyűrűs 
szerkezete.  

Cukrok egymás közötti reakciója. Redukáló és nem redukáló diszacharidok. Váz –és 
tartaléktápanyag poliszacharidok. 

Karbonsavak csoportosítása, fizikai és kémiai tulajdonságaik. Nyíltláncú telített és telítetlen 
egyértékű karbonsavak. (Különös tekintettel a zsírsavakra.) Nyíltláncú telített és 
telítetlen di – és trikarbonsavak. Lipidek. Elszappanosítható lipidek csoportosítása, 
fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságaik.  

El nem szappanosítható lipidek csoportosítása. A szteránvázas vegyületek. Helyettesített 
(hidroxi -, oxi -, amino -) karbonsavak legfontosabb képviselői. Aminosavak 
csoportosítása, kémiai jellemzőik. (Ikerionos szerkezetük, pufferoló képességük 
bemutatása.)  

Dipeptidek, polipeptidek. Fehérjék szerkezete, csoportosítása. A fehérjék biológiai funkciói. 
Aromás heterociklikus vegyületek. A ciklikus tetrapirrol és lineáris tetrapirrol rendszerek 

szerkezete, tulajdonságaik, biológiai feladataik, főbb képviselőik.   Hattagú 
heterociklikus vegyületek. Piridin-, pirimidin- és purinszármazékok szerkezete, 
biológiai funkcióik. 

Nukleinsavak primer szerkezete, szekunder struktúrája. A nukleinsavak szerkezetének és 
biológiai funkciójának összefüggése.  Az élő szervezetek anyagi felépítése, 
szupramolekuláris és sejtes szerveződése. Az élőlények és környezetük. A víz szerepe 
az élőlények életében.  

Az enzimek. Az enzimaktivitást befolyásoló tényezők. Vitaminok csoportosítása, hatásuk az 
élő szervezetre. Hormonok csoportosítása, hatásuk az anyagcsere folyamatokra.  

A fotoszintézis. A fotoszintézis fény- és sötétszakasza. Szacharóz és keményítő szintézis. 



Szénhidrátok lebontása. A Glikolízis, a Citromsav-ciklus és a Terminális oxidáció reakciósora, 
energiamérlege. A glükóz direkt oxidációja (pentóz-foszfát-ciklus). 

Erjedési folyamatok. Glikogén- anyagcsere (Cori-kör). A glükóz reszintézise. A zsírok 
anyagcseréje. A zsírsavak bioszintézise. A telitett, a telítetlen és a páratlan 
szénatomszámú zsírsavak lebontása, energiamérlege.  

Glioxálsav ciklus. Aminosavak felépítése. Aminosavak C-vázának eredete. Fehérjeszintézis. 
Fehérjeszintézis szakaszai, transzkripció, transzláció. Iniciáció, elongáció, termináció. 

Fehérjék hidrolízise, aminosavak lebontása, kapcsolatuk a citrát-körrel. Karbamid- ciklus.  
            A sejt energiatermelő és energia-felhasználó folyamatainak kapcsolata. 
            A homeosztázis fenntartásának bemutatása példák segítségével. 
 
Évközi ellenőrzés módja: - 
Számonkérés módja: szóbeli kollokvium 
 
Oktatási segédanyagok: ppt.,https://dtk.tankonyvtar.hu (Szerves- és biokémia; Kincses 
Sándorné 
Ajánlott irodalom: 
  

1. Bot György: A szerves kémia alapjai, ISBN:963240150;1980 
2. Tóth Gyula: Szerves és biokémia (I.) 1984. egyetemi jegyzet 
3. Gergely Pál - Penke Botond - Tóth Gyula: Szerves és bioorganikus kémia; 

ISBN:9638704047; 2006. 
4. Kajtár Márton: Változatok négy elemre - Szerves kémia I-II.; 

ISBN:9789632841137; 2009 
5. Dr Boros László- Dr. Sajgó Mihály: Biokémia alapjai Mezőgazda 2003 ISBN 

963286039 X,  
6. Csapó János: Biokémia állattenyésztőknek ISBN: 9789632863948; 2007 

  



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2017/2018. tanév II. félév 

 
Tantárgy neve és kódja: Talajtan MTBL7010 
Tantárgyfelelős neve és beosztása: Dr Csubák Mária, egyetemi docens 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  -  
Szak neve, szintje: kertészmérnök BSc  
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 15+0 K 
A tantárgy kredit értéke: 4 
A tárgy oktatásának célja: A tantárgy célkitűzése, hogy hallgatók megismerjék a talaj 
összetételét, funkcióit, valamint sajátítsák el a talajok fontosabb fizikai, kémiai és biológiai 
tulajdonságait. Ismerjék meg továbbá a talajképződés feltételrendszerét, a talajban lejátszódó 
folyamatokat és a folyamatok közötti összefüggéseket. 
Sajátítsák el a mezőgazdasági termelést megalapozó folyamatok talajtani alapjait. Képesek 
legyenek a talajjal kapcsolatos új ismeretek befogadására. Az ismeretek átadásakor törekszünk 
a korszerű gondolkodás- és szemléletmód kialakítására (fenntartható, környezetkímélő 
gazdálkodás, biogazdálkodás). 
A szerzett ismeretek hozzájárulnak a kapcsolódó tárgyak (agrokémia, alkalmazott talajtan, 
földművelés, vízgazdálkodás és növénytermesztés) tananyagainak elsajátításához, valamint 
lehetővé teszik, hogy a hallgatók tanulmányaik során a kapcsolódó ismereteket befogadják és 
későbbi munkájuk során alkotó módon hasznosítsák. 
 
A tantárgy tartalma (14 hetes bontásban): 
 
1. hét: A talaj a bioszféra része. A talaj fogalma, alkotórészei. A talaj abiotikus és biotikus 
alrendszere. A talajszelvény felépítése. A talaj ökológiai funkciói. 
 
2. hét: Ásványok és kőzetek jelentősége a talajképződésben. Talajképző ásványok: prímér és 
szekunder szilikátok, oxidok és hidroxidok, karbonátok, foszfátok, szulfidok és szulfátok, 
kloridok. Talajképző kőzetek: magmás, üledékes és metamorf. 
 
3. hét Az ásványok és kőzetek mállása. A talajképző tényezők. A talajképződés körülményei. 
A Kárpát-medence talajainak kialakulása. 
 
4. hét A talaj szerves anyagai. A talajban található szerves anyagok csoportosítása. A 
humuszanyagok szerkezete, tulajdonságai. A humusz szerepe a talaj termékenységének 
kialakulásában és fenntartásában.  
 
5. hét A talaj kolloidméretű alkotórészei. A talajkolloidok töltésének kialakulása. Az 
adszorbeált kationok hatása a talaj tulajdonságaira. A talaj savanyúsága és lúgossága. A talaj 
kémhatásának következményei. 
 
6. hét A talajok szemcseösszetétele és csoportosításuk textúrájuk alapján. A talaj térfogattömeg 
és a sűrűség fogalma és értékei. A talaj pórusrendszere. A talajszerkezet kialakulása, 
morfológiai és agronómiai értékelése. 
 
7. hét A vízgazdálkodás input és output elemei. A talajok vízgazdálkodási típusai. A nedvesség-
tartalom mérése és kifejezése különböző mértékegységekben. Nedvességformák. A talaj 
víztartó képessége. 
 



8. hét A vízmozgás törvényszerűségei a talajban. A talajok levegő- és hő-gazdálkodása (hő-
kapacitás, hővezető-képesség, hőmérsékletvezető képesség). 
 
9. hét Nitrogén-foszfor- és káliumtartalmú anyagok a talajban. A tápanyagforgalom tényezői, 
folyamatai a talajokban. A tápanyagok feltárását, mozgását befolyásoló talajtani tényezők. 
 
10. hét A talajok osztályozásának elvei és módszerei. Magyarországi talajok genetikus 
osztályozása. A talajok főtípusainak rövid bemutatása. Váztalajok és a kőzethatású főtípusok 
típusai és jellemzésük. 
 
11. hét Közép és délkelet-európai barna erdőtalajok kialakulásának feltételei. A főtípusban 
lejátszódó talajképző folyamatok. A főtípus fontosabb jellemző típusa.  
 
12. hét Csernozjom talajok kialakulásának éghajlati feltételei. A főtípus jellemző folyamatai. 
A talajtípusok rövid jellemzése. A legtermékenyebb talajok. A talajok aranykorona értéke. 
13. hét A szikes talajok kialakulásának feltételei. A szikes talajokban lejátszódó folyamatok, a 
talajok kedvezőtlen tulajdonságai. A szikes főtípuson belül a talajok osztályozása. A 
másodlagos szikesedés folyamata. A talajjavítás lehetősége. 
 
14. hét Réti talajok jellemzői és típusai. Láptalajok folyamatai, típusai és gazdasági értékük. 
Mocsári és ártéri erdők talajai keletkezésük és típusai. Öntés és lejtőhordalék talajok. 
 
Évközi ellenőrzés módja: - 
Számonkérés módja: kollokvium 
Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 
Ajánlott irodalom: 
Stefanovits P. - Filep Gy. - Füleky Gy.: (1999) Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN 
963 9239 13 5. 
Kátai J. - Csubák M. - Makó A. - Michéli E.- Sándor Zs. - Sípos M. - Vágó I.- Zsuposné O. Á.: 
(2008) Talajtan, Talajökológia. Kátai J. (szerk.) Debrecen, Észak- alföldi Régióért Kht., 173. 
(BSc)  
Filep Gy. : (1989) Talajvizsgálat, Kari jegyzet, Debrecen.  
 


