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Megjegyzés: Az oktatók a változtatás jogát fenntartják a 

tematikák vonatkozásában! 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2019/2020. tanév I. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Kertészeti alapismeretek I. MTBKL7001 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Takácsné dr. Hájos Mária, egyetemi docens 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  

Szak neve, szintje: kertészmérnöki BSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 12+0 G 

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának fő célkitűzése az, hogy a hallgatók a BSc 

képzés I. és II. félévében megismerjék a kertészeti tevékenységek alapjait (biológiai alapok, 

termesztő berendezések, művelési rendszerek, termesztéstechnológiák stb.), amely elősegíti, 

hogy a második év szaktárgyait már kellő ismeretekkel tudják elsajátítani. 

 

A tantárgy tartalma:  

 

1. A DE AKIT DTTI Bemutatókertjének bemutatása, az ott zajló termesztési munkák és 

kísérletek ismertetése. 

2. A DE AKIT DTTI Pallagi Kísérleti Telepének bemutatása, az ott zajló termesztési 

munkák és kísérletek ismertetése. 

3. Zöldségtermesztési alapismeretek keretében gyakorlati munkák elvégzése (betakarítás, 

talajelőkészítés, vetés, kiültetés, mechanikai növényvédelem) és közreműködés a 

folyamatban lévő kísérletekben. 

4. Dísznövénytermesztési alapismeretek keretében gyakorlati munkák elvégzése 

(talajelőkészítés, kiültetés, mechanikai növényvédelem és ápolás) és közreműködés a 

folyamatban lévő kísérletekben. 

5. Gyümölcstermesztési alapismeretek keretében gyakorlati munkák elvégzése 

(betakarítás, metszés, ápolás, zöldmunkák, termésválogatás) és közreműködés a 

folyamatban lévő kísérletekben.  

6. Szőlőtermesztési alapismeretek keretében gyakorlati munkák elvégzése (betakarítás, 

metszés, ápolás, zöldmunkák, termésválogatás) és közreműködés a folyamatban lévő 

kísérletekben. 

7. Beszámoló 

 

Évközi ellenőrzés módja:  

• A konzultáció időpontjában a gyakorlati órák letöltése az adott helyszínen.  

• A hiányzásokat pótolni kell! 

• A letöltött gyakorlatokról írásos beszámolót kell készíteni az előírt formai és tartalmi 

követelményekkel, amit a 2. konzultációs hét után, a szorgalmi időszak 12. hetéig le kell 

adni a tantárgyfelelősnek.  

• A beszámoló/napló tartalmazza a gyakorlati napok munkaműveleteit az adott faj 

termesztéstechnológiájának összefüggésében. Továbbá fogalmazzon meg önálló 

meglátásokat és szakmai véleményt, tapasztalatokat az elvégzett műveletekkel 

kapcsolatban. A beszámolót saját készítésű képekkel lehet illusztrálni. A beszámoló 

címlapján szerepeljen a tantárgy, a hallgató neve és kódja, valamint a dátum. 

 



Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 

kollokvium, szigorlat): Gyakorlati jegy – kialakítását a félév végi szóbeli beszámoló/írásbeli 

dolgozat (zöldség és dísznövény fejezetekből) minősége és a gyakorlati beszámoló színvonala 

határozza meg. 

 

Oktatási segédanyagok:  
A Bemutatókert és a Kísérleti Telep bemutatása során, valamint a munkavégzésekhez 

kapcsolódóan elhangzott ismeretek kiegészítve saját megfigyelésekkel, tapasztalatokkal, 

valamint a jegyzet anyagával. 

 

Ajánlott irodalom:  

Takácsné Hájos M., Zsiláné André A., Csihon Á., Rakonczás N. (2018): Kertészeti 

alapismeretek I-II. jegyzet. Debreceni Egyetemi Kiadó. 65 p. 

Terbe I., Hodossi S., Kovács A. (2010): Zöldségtermesztés termesztőberendezésekben. 

Mezőgazda Kiadó, Budapest. 272 p. 

 

 

  



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2019/2020. tanév I. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Tárolás, termékfeldolgozás MTBKL7024 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Prokisch József, egyetemi docens 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  

Szak neve, szintje: kertészmérnöki BSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 10+0 G 

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja: A növényi eredetű élelmiszer alapanyagokban a tárolás során 

lezajló biokémiai folyamatok bemutatása. Annak ismertetése, hogy ezen biokémiai folyamatok 

milyen hatással vannak a friss, nyers élelmiszerek minőségére. A levágott növényekben lezajló 

biokémiai folyamatok elemzése. Tárolásbiológiai ismeretek növényfiziológiai oldalról való 

megközelítése, az elméleti alapok ismertetése. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. A növényi eredetű élelmiszeripari nyersanyagokban lezajló lebontó alapfolyamatok 

(légzés). A helyes tárolás biokémiai háttere. A kéntartalmú aminosavak egymásba 

alakulása. Az etilén biokémiája. 

2. A növényi eredetű élelmiszer alapanyagok fehérjetartalom változásainak biokémiája.  

A zöldségek és gyümölcsök fehérjetartalmának változásai. Az aminosavak lebomlása a 

növényi eredetű élelmiszer alapanyagokban. A kozmaolajok keletkezése a 

gyümölcslevekben. 

3. A növényi eredetű élelmiszer alapanyagok lipidtartalom változásainak biokémiája.  

A szabad gyökök jelenléte és annak következményei. A lipid-peroxidáció hatása az élő 

szervezetekre és az élelmiszer alapanyagokra. 

4. A növényi eredetű élelmiszeripari nyersanyagok szénhidráttartalom változásainak 

biokémiája. A nem enzimes barnulások okai. Az aszkorbinsav biokémiája. A pektinek 

biokémiája. 

5. A növényi eredetű élelmiszeripari nyersanyagok enzimes barnulási folyamatainak 

biokémiája. A résztvevő enzimek és az általuk katalizált folyamatok jellegzetességei. 

Az aromás aminosavak anyagcseréjének összefüggései az enzimes barnulással. 

6. A növényi eredetű élelmiszer alapanyagok szín- és aroma-anyagai változásainak 

biokémiai alapjai. Terpénvázas anyagok. Oxigén heterociklust tartalmazó anyagok. 

Nitrogén heterociklust tartalmazó anyagok. 

7. Termés fejlődése. Termések méretét meghatározó tényezők. Magok és hormonok 

szerepe a termésnövekedésben. Termésritkítás. Természetes terméshullás.  

A gyümölcsérés általános jellemzése. A sejtek szerkezetének megváltozás. 

Színváltozás. Illat- és aromaanyagok képződése. 

8. Az érés szabályozása. Utóérés. Az érési folyamatok komponenseinek egymáshoz való 

viszonya. Klimaktérikus és nem klimaktérikus légzés. Környezeti feltételek szerepe a 

betakarítás után. Biológiai élettér zárt légterű tárolóban. Gyümölcs és zöldség növények 

biológiai összetevői. Tárolás alatti élettani betegségek.  

9. A tápanyag ellátás és tárolás összefüggései. Termesztéstechnológia által előidézett 

élettani betegségek. Stressz hatása a tárolás alatt. 

10. A környezeti feltételek (a levegő hőmérséklete, nedvességtartalma, sebessége, 

gázösszetétele) optimálása az eredményes tárolás szolgálatában. 



11. Tárolási struktúra és folyamatellenőrzés: aktív tárolási eljárások és eszközei.  

A hűtőtárolás műszaki feltételei I. Telepítés, építészet, belső téri berendezések:  

A hűtőtárolás műszaki feltételei II. Egy- és többfokozatú mesterséges hűtés és eszközei. 

Hőmérleg. Korszerű előhűtés és utóérlelés. Üzemeltetési igények. 

12. Hűtőlánc (-1....+12 °C) Élelmiszerbiztonság: kritikus pontok a nyers, friss, ömlesztett 

és csomagolt élelmiszerek hűtőtárolásában és elosztásánál. 

13. Gyümölcstárolás helye az áruforgalmazásban. Almagyümölcsűek tárolása I. (alma). 

Almagyümölcsűek tárolása II. (alma). Almagyümölcsűek tárolása III. (körte és birs). 

Csonthéjasok tárolása (kajszibarack, meggy, cseresznye, őszibarack, szilva). 

14. Bogyós gyümölcsűek tárolása (málna, szamóca, szeder, ribiszke, köszméte). Héjasok 

tárolása (mogyoró, dió, mandula, gesztenye). Importált gyümölcsök (trópusi, 

szubtrópusi gyümölcsök) tárolása. Csemegeszőlő tárolása. A tárolási veszteségek, s 

azok csökkentésének lehetőségei. 

 

Évközi ellenőrzés módja: Gyakorlatokon történő rendszeres részvétel (max. 3 hiányzás). 

 

Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 

kollokvium, szigorlat): Gyakorlati jegy 

 

Oktatási segédanyagok: Előadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretek. 

 

Ajánlott irodalom:  

Balázs S. (szerk.) (1989): Zöldségtermesztők kézikönyve. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 

Gasztonyi K. (szerk.) (1979): Az élelmiszerkémia alapjai. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.  

Gyúró F. (szerk.) (1990): Gyümölcstermesztés. Mezőgazda Kiadó. Budapest.  

Kosáry J. (1996): Élelmiszer biokémia (jegyzet belső használatra).  

Lásztity R. (1981): Az élelmiszer biokémia alapjai. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 

Pethő M. (1993): A mezőgazdasági növények élettana. Akadémiai Kiadó. Budapest.  

Szalai J. (1987): Alkalmazott növényélettan (jegyzet).  

Weichmann, J. (1987): Postharvest physiology of vegetables. Marcell Dekker, Inc., New York, 

Basel. 

Wills, R.B.H., McGlarson, W.B., Lee, T.H., Hall, E.G. (1989): Postharvest. An introduction to 

the physiology and handling of fruit and vegetables. BSP Proffesssional Books, Oxford, 

London. 

 

  



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2019/20 tanév 1. félév 

 

 

 

A tantárgy neve, kódja: Növénytan, MTBL7002 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Bákonyi Nóra, egyetemi adjunktus, PhD 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: - 

Szak neve, szintje: Kertészmérnöki. BSc. 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 5+5+5 óra előadás, kollokvium (15 óra előadás az 

adott félévben) 
A tantárgy kredit értéke: 5 

 

A tárgy oktatásának célja:  
A tárgy célja, átfogó, alapos botanikai ismeretek nyújtása a hallgatók számára, amelyet a gyakorlatban 

is tudnak alkalmazni. A sejttani és szövettani ismeretek kellő alapot nyújtanak a növényélettani 

tanulmányokhoz. A részletes morfológiai ismeretek a növényrendszertannal együtt, megteremtik az 

alapot a terepi, önálló növényhatározáshoz.   

 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 1.      Bevezetés. Növénytan tárgy felépítése. A növények helye az élővilág rendszerében, 

szerveződési szintek és velük foglalkozó tudományterületek áttekintése. Taxonok. Sejttan I. A 

sejtszerveződés kezdetleges és fejlettebb formái. Vírusok, pro- és eukarióta sejt alapvető 

eltérései. Az állati és növényi sejtek alapvető eltérései. A növényi sejt általános jellemzése 

(méret, alak), a sejtalkotók rövid áttekintése, jellemzése. A membránok szerkezete, típusai, 

tulajdonságai és jelentőségük az anyagcsere folyamatokban. 

2.      Sejttan II. Tipikus, csak a növényi sejtre jellemző sejtalkotók részletes tárgyalása, 

szerkezetük és szerepük a sejtben I. (színtestek, vakuólum). Sejttan III. Tipikus, csak a növényi 

sejtre jellemző sejtalkotók részletes tárgyalása, szerkezetük és szerepük a sejtben és gyakorlati 

felhasználásban II. (sejtfal, zárványok).  

3.      Szövettan. I. Növényi szövetek kialakulása, fogalma, tipizálása feladat szerint. Osztódó 

szövetek. Állandósult szövetek formáinak jellemzése (habitus, sejttípusai, előfordulás, feladat) 

és szerepük a magasabb rendű növényekben I. (bőrszövet). Szövettan II. Állandósult szövetek 

formáinak jellemzése II. (szállítószövet, alapszövetek) (habitus, sejttípusai, előfordulás, 

feladat) és szerepük a magasabb rendű növényekben. Vegetatív szervek szövettana. 

4.      Morfológia I. Szerv fogalma, növényi szervek csoportosítása: vegetatív és generatív 

szervek megnevezése, alapfeladataik tisztázása. Normál működésű, módosult és járulékos 

szervek fogalmának bevezetése példák ismertetése. Analóg és homológ szerv fogalma. A mag 

részei, csírázás folyamata, feltételei, típusai példákkal. Morfológia II. Gyökér és 

gyökérrendszer szerveződése (radikáció). Fő- és mellékgyökérrendszer különbségei, 

előfordulása, hajszálgyökér zonációja és szerepe a víz- és tápanyagfelvételben. Módosult 

gyökerek formái és előfordulásuk. 

5.      Morfológia III. Hajtás (szár+levél) általános jellemzése. Rügy részi és típusai. A szár 

szerveződése, normál működésű szárak tipizálása példákkal. Módosult szárak formái és 

https://elearning.unideb.hu/mod/resource/view.php?id=134891
https://elearning.unideb.hu/mod/resource/view.php?id=134891
https://elearning.unideb.hu/mod/resource/view.php?id=134891
https://elearning.unideb.hu/mod/resource/view.php?id=55847


előfordulásuk példákkal.Morfológia IV. Hajtás jellemzése. A levéltípusok a növényi 

szervezetben. A levél részei és különbségei egy- és kétszikűeknél. A lomblevél főbb 

morfológiai bélyegei, melyek a fajok elkülönítésében, határozásában kiemelten fontosak. 

Gyakorlás élő anyagon. 

6.      Morfológia V. A virág részei, alapvető eltérései nyitva- és zárvatermőknél illetve egy –és 

kétszikűeknél. A virágtájak (takarótáj, ivaritáj) részletezése, különleges jelenségek (pl. 

összenövések) kiemelése. Virágképlet. A virág rendszerzésben, fajfelismerésben betöltött 

kiemelt szerepének alátámasztása. Fontosabb növénycsaládok virágainak áttekintése, 

felismerés gyakorlása. Morfológia VI. A virágban lejátszódó alapvető folyamatok. Megporzás 

lényege és formái. Pollenek rövid bemutatása, szerepük és felhasználási lehetőségeik a 

gyakorlatban (pollenanalízis, vegetációtörténet, élelmiszerbiztonság stb.) Megtermékenyítés 

(kettős megtermékenyítés) folyamata és kapcsolata a magképzéssel. 

7.      Morfológia VII. Virágzatok. Virág és virágzat fogalmának elkülönítése. Virágzatok 

tipizálása és jellemzésük példával. Egyszerű és összetett virágzatok. Néhány fajgazdag család 

virágzatának részletes jellemezése és felismerésük gyakorlása élő anyagon és fotókon 

(fészekvirágzat, ernyős virágzat, fürtvirágzat, kalász, buga, füzéres-torzsa). Morfológia VIII. 

Termés jellemezése, előfordulása. Termésképzés folyamata. Termések csoportosítása a 

termésfal jellemzői szerint. Magános, csoportos termések és terméságazatok elkülönítése és 

kapcsolatuk a virág termőtájával. A fontosabb családok terméseinek részletes jellemezése és 

felismerésük gyakorlása élő anyagon: tok, hüvely, becő, kabak, kaszat, ikerkaszat, szem, 

bogyóféle termések, csonthéjas termés. 

8.      Növényrendszertan tárgya, célja, feladata. Rendszertani alapfogalmak. Ősi és levezett 

szervek és tulajdonságok szerepe a határozásban. A rendszerezés alapegységei, faj feletti és faj 

alatti rendszertani kategóriák, a fajok, fajták elnevezésének szabályai. A Harasztok törzsének 

jellemzői, a mezőgazdaságilag is releváns taxonok (pl. zsurlók) jellemzése.  Magvas növények. 

Nyitva- és zárvatermők törzsének összevetése. Nyitvatermők törzsének rendszere. Toboztermők 

osztálya: Fenyőfélék és Ciprusfélék családja. Tiszafák osztálya: Tiszafafélék családja. A 

legfontosabb fajok jellemzői, élőhelyük. Felismerésük elsajátítása növényfotó, herbáriumi 

anyag alapján. 

 9.      Zárvatermők törzse. Egyszikűek és kétszikűek osztályának különbségei és ennek 

gyakorlati jelentősége a határozásban.  KÉTSZIKŰEK OSZTÁLYA. Boglárkafélék, Mákfélék, 

Szegfűfélék, Libatopfélék családja. A legfontosabb fajok jellemzői, élőhelyük. Felismerésük 

elsajátítása növényfotó, herbáriumi, valamint élő anyag alapján. Disznóparéjfélék, 

Keserűfűfélék, Bükkfafélék, Nyírfafélék családjának jellemzése. A legfontosabb fajok 

jellemzői, élőhelyük. Felismerésük elsajátítása növényfotó, herbáriumi, valamint élő anyag 

alapján. 

 10.   Kenderfélék, Csalánfélék, Ribiszkefélék és Rózsafélék családjának jellemzése. 

Rózsafélék alcsaládjainak elkülönítési bélyegei: rózsafélék alcsaládja, almafélék alcsaládja, 

szilvafélék alcsaládja. A legfontosabb fajok jellemzői, élőhelyük. Felismerésük elsajátítása 

növényfotó, herbáriumi, valamint élő anyag alapján. Pillangós virágúak családja. A pillangós 

fajok szerepe a mezőgazdaságban. A legfontosabb pillangós élelmiszer-, takarmány- és 

gyomnövények jellemzői, élőhelyük. Felismerésük elsajátítása növényfotó, herbáriumi, 

valamint élő anyag alapján. 



 11.   Lenfélék, Szőlőfélék, Ernyősvirágzatúak és keresztesvirágúak családja. A legfontosabb 

fajok jellemzői, élőhelyük. Felismerésük elsajátítása növényfotó, herbáriumi, valamint élő 

anyag alapján. Tökfélék, Bodzafélék, Mályvafélék, Selyemkórófélék, Buzérfélék és 

Burgonyafélék, családja. A legfontosabb fajok jellemzői, élőhelyük. A legfontosabb fajok 

jellemzői, élőhelyük. Felismerésük elsajátítása növényfotó, herbáriumi, valamint élő anyag 

alapján. 

 12.   Szulákfélék, Arankafélék és Vajvirágfélék családja. A parazitizmus formái és lényege, 

parazita gyomok hatása a mezőgazdaságban. Tátogatófélék és Ajakosak családja A 

legfontosabb fajok jellemzői, élőhelyük. Felismerésük elsajátítása növényfotó, herbáriumi, 

valamint élő anyag alapján. Fészkesek családja. Csövesvirágúak és nyelvesvirágúak alcsaládja. 

A legfontosabb fajok jellemzői, élőhelyük. Felismerésük elsajátítása növényfotó, herbáriumi, 

valamint élő anyag alapján. 

 13.   EGYSZIKŰEK OSZTÁLYA. Spárgafélék, Hagymafélék családja. Felismerésük 

elsajátítása növényfotó, herbáriumi, valamint élő anyag alapján. Pázsitfűfélék családjának 

általános jellemzése, mezőgazdasági szerepük, előnyök, hátrányok.   

 14.   Pázsitfűfélék családja. A legfontosabb élelmiszernövények, takarmánynövények 

jellemzése. Pázsitfűfélék családja. Rét-és legelőfüvek valamint gyomfajok jellemzői, 

élőhelyük. Felismerésük elsajátítása növényfotó, herbáriumi, valamint élő anyag alapján. A 

kukorica és a főbb gabonafélék felismerésének gyakorlása virágzatuk és termésük alapján. 

Felismerésük elsajátítása növényfotó, herbáriumi, valamint élő anyag alapján.  

 

Évközi ellenőrzés módja:  

Nem releváns 

 

Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 

kollokvium, szigorlat):  

 

A tárgy írásbeli vizsgával zárul. Az írásbeli vizsga anyaga a tantárgy tartalma fül alatt kerül 

részletezésre. 

A vizsga 2 részből áll: 

1. Növényfelismerés rész, melyet legalább 60%-osra kell teljesíteni. (Növényfelismerés rész: 

fajnév magyarul és latinul, családnév magyarul és latinul, terméstípus, gazdaságilag hasznos 

szerv). 

2. Növénytan elméleti rész (Sejttan, szövettan, morfológia, rendszertan témakörökhöz 

kapcsolódó ismeretanyag felmérése). 

Az írásbeli vizsga érdemjegyét a két vizsgarész eredménye adja. 

 

 

 



Oktatási segédanyagok:  
 

Az egyes témakörök teljesítéséhez szükséges források (tananyag, kötelező, illetve ajánlott 

irodalom) az alábbiak: 

Kötelező irodalom: 

- Baloghné Nyakas A. (2010): Mezőgazdasági növénytan alapjai: egyetemi jegyzet, Debrecen, 

Debreceni Egyetemi Kiadó 

Továbbá: 

- Konzultációs előadás ppt-k  

- Saját előadás jegyzet 

- Minimum kérdések, Gyakorló diák is a hallgatók rendelkezésére állnak.  

 

Ajánlott irodalom:  

- Turcsányi Gábor (szerk) (2001): Mezőgazdasági növénytan. Mezőgazdasági Szaktudás 

Kiadó, Budapest. ISBN: 9633563593  

- Baloghné Nyakas A. (1998): Mezőgazdasági növényrendszertan: egyetemi jegyzet. 

Debrecen: DATE 

 

  

https://elearning.unideb.hu/mod/folder/view.php?id=139869
https://elearning.unideb.hu/mod/folder/view.php?id=139873


KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2019/2020. tanév I. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Informatika, MTBL7004 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Várallyai László, egyetemi docens 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Dr. Lengyel Péter József, egyetemi docens 

Szak neve, szintje: Kertészmérnöki BSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 15+0 G 

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja: Az informatika és számítástechnika alapfogalmai. A 

táblázatkezelés filozófiája. A táblázatkezelés alapfogalmai, adattípusok, adatformátumok, 

egyszerű számolási műveletek. Képletek másolása, az EXCEL címzési módjai. Képletek 

használata, egyszerű számítási feladatok. Táblázatok formázása, diagramkészítés, Matematikai, 

dátum, kereső és pénzügyi függvények. Adatbázis függvények és szűrések. Adatbázis kezelés 

alapjai. Adatbázisok létrehozása az ACCESS-ben. Táblák tervezése, feltöltése, kapcsolatok 

kialakítása. Lekérdezések. Származtatott lekérdezések. Jelentések készítése. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. Táblázatkezelő rendszer használata 

2. Alapvető műveletek és függvények 

3. Dátumfüggvények és feltételes kifejezések 

4. Keresőfüggvények működése 

5. Összefüggő adatok tulajdonságai, adatok, mint adatbázis. Adatbázis-kezelő függvények 

használata 

6. Szűrések, kimutatások készítése, grafikonok készítése és szerkesztése 

7. Összefoglaló feladatok 

8. Számonkérés 

9. Adatbáziskezelés alapfogalmai, adatbáziskezelő rendszerek, relációs táblák kezelése, 

kulcsok szerepe. Adatbázis kialakítása, táblák létrehozása és kezelése, űrlapok 

használata 

10. Lekérdezési lehetőségek 

11. Frissítő és törlő lekérdezések, származtatott lekérdezések 

12. Kifejezések és függvények használata származtatott lekérdezésekben, jelentéskészítés 

13. Számonkérés 

14. Dolgozatok pótlása 

 

Évközi ellenőrzés módja: A gyakorlati számonkérésen elkészített feladatokat az e-learning 

rendszerbe fel kell tölteni.  Az összesített pontszám alapján a jegy kialakítása az alábbiak szerint 

történik: 0-59% 1 (elégtelen), 60-69% 2 (elégséges), 70-79% 3 (közepes), 80-89% 4 (jó), 90-

100% 5 (jeles). 

 

Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 

kollokvium, szigorlat): gyakorlati jegy 

 

Oktatási segédanyagok: 
Az e-learning rendszerben elérhető gyakorlati feladatsorok és azok megoldásai, valamint a 

kiegészítő anyagok 



Dr. Bakó Mária Dr. Herdon Miklós Dr. Lengyel Péter Nagyné dr. Polyák Ilona Dr. Rózsa Tünde 

Dr. Szilágyi Róbert Dr. Várallyai László (2011): Üzleti informatika, elektronikus jegyzet. 

Bártfai Barnabás: Excel a gyakorlatban,  kiadó: BBS-INFO KÖNYVK. ÉS INFORM. KFT, 

2015 

Bártfai Barnabás: Office 2016, kiadó: BBS-INFO KÖNYVK. ÉS INFORM. KFT, 2016 

 

Ajánlott irodalom:  

John Walkenbach : Microsoft Excel 2016 Bible: The Comprehensive Tutorial Resource, Wiley; 

1 edition (October 26, 2015) 

Efrem G. Mallach: Information Systems, What Every Business Student Needs to Know, New 

York, 2015 

Danielle Stein Fairhurst: Financial Modeling in Excel For Dummies, John Wiley & Sons, 2017 

 

  



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2019/2020 tanév I. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Fitotechnikai műveletek a gyümölcs- és szőlőtermesztésben, 

MTBML7020 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nyéki József, professor emeritus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Dr. Csihon Ádám, egyetemi adjunktus 

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 megismerik azokat az alapvető fitotechnikai beavatkozásokat, 

amelyek az intenzív és integrált szőlő és gyümölcstermesztés termésbiztonságát; valamint 

termésmennyiség,- és minőség növelését szolgálják.  

 

A tantárgy tartalma:  

 

1. konzultáció: 

Az intenzív gyümölcstermesztés fogalma, a fitotechnikai műveletek szerepe és 

jelentősége. 

Gyümölcsfák téli, tél végi metszése, sebkezelés végzése. 

Növekedést gyengítő, és erősítő beavatkozások (tő-, és gyökérsarjak eltávolítása; 

rügyfeletti bemetszés, rügy alatti bemetszés, gyökérmetszés, leívelés, lekötözés). 

Növényvédelmet segítő fitotechnikai beavatkozások (lombozat, nyesedék, fertőzési 

források kezelése). 

Vegetációs időszakban végezett metszési beavatkozások I. (rügyfakadás utáni metszés, 

sziromhullás utáni metszés, nyári metszés). 

2. konzultáció: 

Vegetációs időszakban végezett metszési beavatkozások II. (hajtásválogatás, vízhajtások 

elvtávolítása, pincírozás, lekötözés, leívelés, hajtáscsavarás, hajtásmegtörés). 

Vegetációs időszakban végezett metszési beavatkozások II. (gyűrűzés, oldalkar megtörés, 

elágazások tépése, nyesedékmunkák, gyümölcsritkítás). 

Az almatermésűek speciális fitotechnikai műveletei. 

A csonthéjasok speciális fitotechnikai műveletei. 

A héjasok speciális fitotechnikai műveletei. 

A bogyósok speciális fitotechnikai műveletei. 

A szőlő speciális fitotechnikai műveletei. 

 

Évközi ellenőrzés módja:  
Konzultációk látogatása 

 

Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 

kollokvium, szigorlat): kollokvium (írásban, szóban) 

 

Oktatási segédanyagok: egyetemi jegyzet 

Ajánlott irodalom:  

Csihon Á. – Gonda I. (2020): A gyümölcstermesztés technológiája. Egyetemi jegyzet. 

Debreceni Egyetemi Kiadó. 203. p. 



Gonda I. – Csihon Á. (2018): A gyümölcstermesztés alapjai. Egyetemi jegyzet. Debreceni 

Egyetemi Kiadó. 198. p. 

Gonda I. – Vaszily B. (2013): A gyümölcstermesztés fitotechnikai műveletei. Egyetemi jegyzet. 

Debreceni Egyetemi Kiadó. 79. p. 

Papp J. (szerk.) (2003): Gyümölcstermesztési alapismeretek 1. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

472 p. 

 

  



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2019/2020. 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 

http://www.agr.unideb.hu/ktvbsc/?m=tananyag&id=22


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 

2019/2020. 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 

2019/2020. tanév II. félév 

 

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 

 

 

Debrecen, 2020. február 3. 

Kincses Sándorné dr. 

tárgyfelelős oktató 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2019/2020. 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.  

 

Debrecen, 2020. február 3. 

 

Dr. Csubák Mária 

egyetemi docens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2019/2020. 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 

http://www.agr.unideb.hu/ktvbsc/?m=tananyag&id=22


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 

2019/2020. 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 

2019/2020. tanév II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Ágazati gazdaságtan, MTBML7016 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Apáti Ferenc, egyetemi docens, habil, PhD 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Karnai Laura, PhD hallgató, Molnár Szilvia 

PhD hallgató 

Szak neve, szintje: Mezőgazdasági mérnök BSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 20+0 K 

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja:  
A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a főbb szántóföldi 

növénytermesztési, állattenyésztési és 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; költségfüggvények; költségek csoportosítása, 

önköltségszámítás. 

A gazdálkodás eredményességének mérése; hozam és termelési érték; 

jövedelemformák, jövedelmezőség, haszonáldozati költség. 

Hatékonyság és kategóriái, mérésük és mutatói a gazdálkodásban. 

Vállalati, vállalkozási formák a mezőgazdaságban. 

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. 

3. Beruházások szervezése, ökonómiai megítélése. 

A forgóeszközök szerepe a mezőgazdasági termelésben. A forgási sebesség mérése. 

Emberi erőforrás és gazdálkodásukkal kapcsolatos feladatok. Díjazási formák, személyi 

jellegű költségek. 

4. A kis- és nagyméretű gazdaságok versenyelőnyei és versenyhátrányai; 

méretgazdaságosság, a vállalati, ágazati méreteket befolyásoló tényezők. 

A magyar mezőgazdaság szakigazgatási rendszere. Hazai szakmaközi szervezetek a 

mezőgazdaságban. A mezőgazdasági vállalkozások üzleti környezete 



 

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 kérdésed 

 Gyakorlati számítási feladatok 

A szorgalmi időszak végén egy alkalommal lehetőség van elővizsga megírására, mellyel 

megajánlott jegy szerezhető. 

 

Oktatási segédanyagok: az előadás diasorai és gyakorlati példakalkulációk 

 

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 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2019/2020. tanév II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Ágazati gazdaságtan, MTL60135-K3 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Apáti Ferenc, egyetemi docens, habil, PhD 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Karnai Laura, PhD hallgató, Molnár Szilvia, 

PhD hallgató 

Szak neve, szintje: Mezőgazdasági mérnök BSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 10+0 K 

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja:  
A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a főbb szántóföldi 

növénytermesztési, állattenyésztési és 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 (2 konzultáció):  

A tárgy tematikája a két konzultációs időpontra bontva a következőképpen épül fel: 

5. Ráfordítás, termelési költség; költségfüggvények; költségek csoportosítása, 

önköltségszámítás. 

A gazdálkodás eredményességének mérése; hozam és termelési érték; 

jövedelemformák, jövedelmezőség, haszonáldozati költség. 

Hatékonyság és kategóriái, mérésük és mutatói a gazdálkodásban. 

Vállalati, vállalkozási formák a mezőgazdaságban. 

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. 

6. Beruházások szervezése, ökonómiai megítélése. 

A forgóeszközök szerepe a mezőgazdasági termelésben. A forgási sebesség mérése. 

Emberi erőforrás és gazdálkodásukkal kapcsolatos feladatok. Díjazási formák, személyi 

jellegű költségek. 

A kis- és nagyméretű gazdaságok versenyelőnyei és versenyhátrányai; 

méretgazdaságosság, a vállalati, ágazati méreteket befolyásoló tényezők. 

 

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 kérdésed 

 Gyakorlati számítási feladatok 

A szorgalmi időszak végén egy alkalommal lehetőség van elővizsga megírására, mellyel 

megajánlott jegy szerezhető. 

 

Oktatási segédanyagok: az előadás diasorai és gyakorlati példakalkulációk 

 

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 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2019/2020. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


