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KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2017/18 tanév II. félév 

 
A tantárgy neve, kódja: Természetvédelem II. MTMKG019-K2 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. habil. Juhász Lajos, egyetemi docens, PhD 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: természetvédelmi mérnök BSc. 
Tantárgy típusa:  
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+0 K 
A tantárgy kredit értéke: 2 
 
A tárgy oktatásának célja: A főbb természetvédelmi irányelvek megismertetése. A 
természetvédelmi szabályozás-és szakigazgatás kialakulása, hazai és nemzetközi helyzete. A 
természetvédelmi szakigazgatás központi és regionális szervezetei. A hazai természetvédelmi 
értékcsoportok, állapotuk, védelmük lehetőségei. Terület nélkül és területtel védett természeti 
értékek. A hazai nemzeti parkok. Természetvédelem a gyakorlatban. Nemzetközi 
természetvédelmi egyezmények. Az Európai Unió természetvédelmi szabályozása. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 

1. A természetvédelem fogalma, célja, elvei, jelképrendszere. A „zöld” napok. 
2. A természetvédelem nemzetközi és hazai története, jogi szabályozás. 
3. Természetvédelmi értékcsoportok. A földtani értékek és védelmük 
4. Természetvédelmi értékcsoportok: a víztani értékek és védelmük. 
5. A vadon élő növényfajok és növénytársulások védelme. 
6. A vadon élő állatfajok és állattársulások védelme. 
7. Hazánk veszélyeztetett állatfajai  
8. Természetvédelem a gyakorlatban – fajvédelmi programok. 
9. Természetvédelmi értékcsoportok: a tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme. 
10. Területtel védett természeti értékek: a nemzeti parkok  
11. A tájvédelmi körzetek, és természetvédelmi területek 
12. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények 
13. A természetvédelem hazai és nemzetközi szervezetei. 
14. A természetvédelmi szabályozás az Európai Unióban 

 
Évközi ellenőrzés módja: A félév során 2 ellenőrző dolgozat megíratása az előadások 
anyagából. A gyakorlatokon heti rendszerességgel számonkérés. 
Kollokvium a vizsgaidőszakban: Aki megszerezte a vizsgajogosultságot, az a 
vizsgaidőszakban a meghatározott feltételek mellett szóbeli vagy írásbeli vizsgát tehet, 
amelynek az eredményét nem befolyásolja a gyakorlaton szerzett érdemjegy. Félévenként 
összesen 3 vizsgalehetőség adott, amelyek közül az esetleges, harmadik („C”) vizsga kizárólag 
szóban, vizsgabizottság előtt történik 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): kollokvium 
 
Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 
 
Ajánlott irodalom:  



Csepregi I. (2014) Az állatok védelmének története Magyarországon. Nemzetközi 
természetvédelmi egyezmények. In.: Juhász L. szerk.: Természetvédelmi Állattan. Mezőgazda 
Kiadó, Budapest 
Fodor I., Lehmann A. (1999): A természet- és környezetvédelem földrajzi vonatkozásai 
Magyarországon. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest  
Rakonczay Z. (2002): Természetvédelem. Szaktudás Kiadó, Budapest  
Faragó T. és Nagy B. szerk. (2005): nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi 
egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KvVM, Budapest 
Juhász L (2002): A természetvédelmi szakigazgatás és gyakorlata Magyarországon és az 
Európai Unióban. In.: Szűcs I. szerk. Szemelvények az EU agrár szak- és közigazgatási 
képzéséhez. II. kötet: 28 
9-329. Debrecen 
  



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2018/2019. tanév I. félév 

 
A tantárgy neve, kódja: Környezettechnika III. 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Kovács Elza, egyetemi docens 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+1 K 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának általános célja, hogy a hallgató betekintést 
nyerjen az agrárium és élelmiszeripar vonatkozásában releváns elérhető legjobb technikák 
megismerésén keresztül a környezetterhelés minimalizálására irányuló ágazat-specifikus 
technológiai megoldásokra, a megújuló természeti erőforrások hasznosítási lehetőségeire a 
mezőgazdaságban. A gyakorlat általános célja, hogy a hallgató gyakorlati önálló feladatokon 
keresztül elemezze a mezőgazdasági termeléssel összefüggő környezetvédelmi technológiákat, 
azok fejlődését, alkalmazhatósági feltételeit és korlátait, hatásfokát, valamint költség-
hatékonyságát. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 

1. Potenciális környezetszennyező források, ökológiai rendszerekben lejátszódó 
folyamatok levegőben 

2. Potenciális környezetszennyező források, ökológiai rendszerekben lejátszódó 
folyamatok talajban,  

3. Potenciális környezetszennyező források, ökológiai rendszerekben lejátszódó 
folyamatok felszíni vizekben  

4. Potenciális környezetszennyező források, ökológiai rendszerekben lejátszódó 
folyamatok felszín alatti vizekben  

5. Elérhető legjobb levegőminőség-védelmi környezetvédelmi technikák a mezőgazdasági 
szektorban  

6. Elérhető legjobb talajminőség-védelmi környezetvédelmi technikák a mezőgazdasági 
szektorban  

7. Elérhető legjobb felszíni vízminőség-védelmi környezetvédelmi technikák a 
mezőgazdasági szektorban  

8. Elérhető legjobb talajvízminőség-védelmi környezetvédelmi technikák a 
mezőgazdasági szektorban  

9. Megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban: víz- és 
napenergia  

10. Megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban: szél- és 
geotermikus energia  

11. A biomassza-hasznosítás alapanyagai, lehetőségei 
12. A biomassza-hasznosítás technológiai megoldásai  
13. Kármentesítési technológiák: talajszennyezés felszámolási megoldásai  
14. Kármentesítési technológiák: talajvíz-szennyezés felszámolási megoldásai 

 
Évközi ellenőrzés módja: A gyakorlati feladatok teljesítése a félév során ütemezetten történik, 
az ellenőrzés módja az elemzések és értékelések benyújtása véleményezésre: egyéni agrár 



szakterületi, fiktív esettanulmány keretében környezetvédelmi technológiai megoldások 
elemzése; Tanulmányutakon megszerezhető ismeretek visszakérdezése írásban. 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): A számonkérés év végi írásbeli esszé jellegű tételek kidolgozásával 
történik meghirdetett vizsgaidőpontokban a meghirdetett tételekből. A gyakorlati órákon való 
részvétel kötelező, a hallgató a szemeszter során legfeljebb 3 alkalommal hiányozhat. Az aláírás 
megszerzésének további feltétele az önálló tervezési és elemzési feladatok  
megoldása, azok írásos és szóbeli bemutatása, valamint csoportos megbeszélése. 
 
Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai, közösen feldolgozott kiadott nyomtatott 
anyagokés internetes oldalak 
 
Ajánlott irodalom:  
Barótfi I.: (2003). Környezettechnika, Mezőgazda Kiadó, Budapest, ISBN 963 9239 50 X: 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/kornyezettechnika-eloszo/adatok.html   
http://ippc.kormany.hu/hazai-bat-utmutatok2   
  



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2017/2018 tanév II. félév 

 
Tantárgy neve és kódja: Természettudományi ismeretek I.: talajtan, agrokémia 
(MTMKG7001) 
Tantárgyfelelős neve és beosztása: Dr Kátai János egyetemi tanár  
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók Balláné Dr Kovács Andrea egyetemi docens 
Szak neve, szintje: környezetgazdálkodási mérnök MSc  
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+2 G 
A tantárgy kredit értéke: 4 
A tárgy oktatásának célja: 
A tantárgy oktatásának általános célja, hogy a hallgatók – biztos talajtani ismeretek birtokában 
- ismerjék meg a talaj biológiai folyamatait. Az alkalmazott agrotechnikai eljárások nemcsak a 
termesztett növények számára, hanem a talajban élőknek is kedvező feltételeket biztosíthatnak. 
A tantárgyi gyakorlat szintén hozzájárul a „talaj környezetet” jobb megismeréséhez. A szerzett 
ismeretek kapcsolódnak a szakmai tantárgyakhoz. A tananyag elsajátítása lehetővé teszi, hogy 
hallgatók az újabb ismereteket befogadják és későbbi munkájuk során alkotó módon 
hasznosítsák. 
 
A tantárgy tartalma (14 hetes bontásban): 
 
1. hét A talaj profil, a talaj mintavétel  
2. hét A talaj textúra. A talajok por és agyag tartalma. A talaj textúra vizsgálati módszerei 
3. hét A talaj térfogattömege, a talaj sűrűsége és az összes porozitás.  
4. hét A talajok vízgazdálkodása  
5. A talajszerkezet 
6. A talajok kémhatása (pH), és a kémhatást befolyásoló talaj paraméterek 
7. Szerves anyag a talajban 
8. Növényi tápanyagok és osztályozásuk 
9. A növények kémiai összetétele 
10. A gyökéren és levélen keresztüli tápanyagfelvétel és befolyásoló tényezők 
11. Tápanyagellátás hatása a termés mennyiségére és minőségére 
12. Nitrogén a talajban, a nitrogén növények általi felvétele, a nitrogén szerepe a növényekben, 
a nitrogén hiánytünetei 
13.  Foszfor, kálium a talajban, a P, K általi felvétele, a P, K szerepe a növényekben, a P, K 
hiánytünetei 
14. A nitrogén, foszfor, kálium tartalmú műtrágyák, alkalmazásuk és hatásuk a környezetre 
 
Az évközi ellenőrzés módja: A hallgatók a gyakorlatokon meghatározzák a talajok néhány 
fontosabb fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságát, valamint a növényi táplálással kapcsolatos 
laboratóriumi módszereket, vizsgálatokat. Értékelik a kapott eredményeket és a 
talajtulajdonságok és a növény analízis közötti fontosabb összefüggéseket. A gyakorlatok 
végén beszámolnak a gyakorlati anyagból. A tantárgyi aláírás feltétele a gyakorlatok 
teljesítése és a sikeres beszámoló. 
 
A számonkérés módja: kollokvium, mely két részből áll. A talajtani és az agrokémiai két 
részeredmény együttese adja kollokvium értékét. 
 
Oktatási segédanyagok: 



1. L Loch J.- Kiss Szendille (2010). Agrokémia BSc hallgatók részére, Debreceni 
Egyetemi Kiadó, Debrecen, 202 p. ISBN:978-963-473-359-1 

 
2. Balláné Dr. Kovács Andrea - Dr. Nagy Péter Tamás (2011) Mezőgazdasági kémiai 

gyakorlat II. (Agrokémia) Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 52p. ISBN:978-963-
318-095-2 

Ajánlott irodalom: 
1. 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) • 

2. Kátai J – Zsuposné O. Á. (szerk.) (2012): A talajökológia néhány fejezete. Adaptáció a 
TÁMOP támogatásával. (MSc) •  

3. Szabó, I. M.: (2006) Az általános talajtan biológiai alapjai. Mezőgazdasági Kiadó. Bp. 
•  

4. Wall, D. H. et al. (eds.) (2012) Soil Ecology and Ecosystem Services, Oxford University 
Press 

5. Bíró B. (2005): A talaj, mint a mikroszervezetek élettere. In: Magyarország az 
ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. II. Az 
agrárium helyzete és jövője. A talajok jelentősége a 21. században. (Szerk. Stefanovits 
P. és Micheli E.) Budapest, Társadalomkutató Központ. 141-169. 

6. Füleky Gy. (2002). Tápanyaggazdálkodás, Mezőgazda Kiadó, 714 p. ISBN:963 
923 908 9 

 
  



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2017/18 tanév II. félév 

 
A tantárgy neve, kódja: Vízgazdálkodás I: agrohidrológia, MTMKG7002 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. habil Nagy Attila, egyetemi docens   
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: Környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc 
Tantárgy típusa: szabadon választható 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+1 K 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja: A tárgy keretében a hallgatók részletesen megismerik a víz 
természeti mozgását, a vízforrásokat, a víz körforgásának törvényszerűségeit. Műszaki 
ismereteket szereznek a víz áramlástanáról. A tárgy keretében a hallgató az alábbi 
kompetenciákkal fog rendelkezni: A diákok képesek lesznek a növény-talaj-víz 
kapcsolatrendszerének emelt szintű elemzésére, a növénytermesztési tér hidrológiai  
folyamatainak  és  vízháztartási  viszonyainak  emelt szintű  értékelésére,  elemzésére.  A 
hallgatók  képesek  lesznek  a  gyakorlati  mezőgazdasági aszálykezelés eszközrendszerének 
értelmezésére és alkalmazására beleértve az aszályformák,  mennyiségi  és  minőségi  
paramétereinek,  térbeli  és  időbeli  kiterjedtségének értékelésére,  az  aszályfolyamat  
értelmezésére  az  evapotranszspiráció  mérési,  számítási módszereinek alkalmazására. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 
1. Magyarország vízgazdálkodása A hidrológia alapjai, a víz természeti körforgása,  
vízháztartási vizsgálatok. 
2. Az agrohidrológia tárgya, a Föld vízkészlete, víz körforgása, a körforgás elemei. A 
vízháztartási mérlek elsődleges elemeinek (csapadék, párolgás, beszivárgás, lefolyás, 
összegyülekezés) megismerése, észlelése, mérése, leírása. A hidrológiai elemek alapvető 
kapcsolatai és összefüggései.  
3. A vízfolyások osztályozása, természetes vízfolyások kategorizálása. A vízgyűjtőterületek 
geometriai paraméterei, a vízgyűjtő területek jellemzése. A vízfolyások keresztszelvénye, 
helyszínrajzi vizsgálata, a hossz-szelvények típusai.  
4. A tavak keletkezése, morfológiája. A tavak típusai.  
5. A felszín alatti vizek származása, megjelenési formái, rétegvizek jellemzése, osztályozása. 
A talajvíz típusok és jellemzésük. Talajvíz-anomáliák. A talajvízjárás.  
6. Talaj-víz-növény kapcsolatrendszere. 
7. Időjárási kártételek- módosíthatóság.  
8. Vízkészletre ható meteorológiai és mikroklimatikus tényezők mérése. 
9. A talaj vízkészletének mérése.  
10. A növényi vízellátottság mérése. 
11. A vízhiány és aszály fogalmának definiálása, aszálytípusok.  
12. Mezőgazdasági aszály elemzésének módjai – hagyományos aszályindexek.  
13. Mezőgazdasági aszály monitoring – távérzékelt adatokra alapuló aszályindexek.  
14. Az aszálykárok megelőzésének, valamint az aszályhoz történő alkalmazkodási lehetőségei. 
 
Évközi ellenőrzés módja: 1 db évközi zárthelyi dolgozat, a gyakorlatokon való kötelező 
(minimum 11 gyakorlat) részvétel, gyakorlati feladatok elvégzése, jegyzőkönyv vezetése. 
Aláírás megszerzéséhez jegyzőkönyv, amely tartalmazza a terepi, térinformatikai laboratóriumi 



mérési gyakorlaton végzett munkafolyamatok és azok eredményeinek tényszerű bemutatását, 
eredményeinek értékelését.  
 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): Írásbeli, 3. vizsgaalkalom szóbeli 
 
Oktatási segédanyagok: előadások diasorai 
 
Ajánlott irodalom:  
 
1. Juhász J,: (2002). Hidrogeológia. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1176 pp. ISBN 963 05 7891  
2. Marton, L. (2010): Alkalmazott hidrológia. ELTE Eötvös kiadó, Budapest626.  
ISBN:9789632840543  
3. Vermes L. (szerk.).: (1997). Vízgazdálkodás. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó.  Budapest. 
395. pp. ISBN 963 356 218 X  
4. Várallyay, Gy. (2002): A mezőgazdasági vízgazdálkodás talajtani alapjai. MTA TAKI 
Budapest.  
5. Petrasovics, I. (1988): Az agrohidrológia főbb kérdései. Akadémiai Kiadó Budapest228. 
ISBN 9630546914 
  



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2017/18 tanév II. félév 

 
A tantárgy neve, kódja: Környezetinformatika - környezet monitoring, MTMKG7003 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Tamás János, egyetemi tanár 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Dr. Riczu Péter, tudományos 
segédmunkatárs 
Szak neve, szintje: Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+1 K 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja: A hallgatók megismerik és elsajátítják a megújítható és nem 
megújítható környezeti erőforrások térinformatikai felmérésére, változásának értékelésére és 
ezekkel kapcsolatos térbeli döntéstámogatási rendszerek létrehozására és alkalmazására 
vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. Képesek lesznek a környezetgazdálkodási 
munkájuk során térinformatikai és távérzékelési szoftverek kezelésére. Elsajátítják a környezeti 
monitoring rendszerek kiépítésének és üzemeltetésének feltételeit és feladatait. 
A gyakorlat általános célja: Számítógépes gyakorlat megszerzése. Elemzőképesség javítása, 
önálló problémamegoldás gyakorlati feladatokon keresztül. Képi interpretációs megoldások 
elsajátítása. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban): előadás/gyakorlat 
 
1. Hazai és nemzetközi környezetvédelmi térinformatikai projektek. / Vektoros adatmodell 
megfogalmazása, koncepcionális modell. 
2. Környezet informatikai rendszerek az interneten, adattárházak és meta adatok. / 
Objektumtípusok, adatfeldolgozás.  
3. Környezetgazdálkodási információs rendszerek felépítése és üzemeltetésének kérdései 
környezeti elemek és ezekkel kapcsolatos IT feladatok. / Raszteres adatkonverzió. 
4. Környezetgazdálkodási digitális adatok jellemzése, gyűjtése és az adatstruktúrákkal 
kapcsolatos követelmények. Térbeli megbízhatóság és ezek kezelése. / Raszteres adatmodell 
megfogalmazása, koncepcionális modell. 
5. Talaj és a környezet modellezése. / Önálló adatmodell létrehozása. 
6. Domborzat modellezés. / Színmodellek és leíró fájlok Meta adatszerkezet. 
7. Hidrológia környezeti modellek. / Attributív adatok, relációs adatbázisok. 
8. Felszíni és talajvíz modellezés. / Geo matematika, arányok és indexek. 
9. Tájvédelmi és tájértékelési modellek. / Térbeli döntéstámogatás. 
10. Tér és időbeli változás értékelés - Geostatisztikai alapjai / Térbeli interpolációs 
megoldások, egzakt interpolátorok. 
11. Távérzékelés alapjai. / Térbeli interpolációs megoldások, közelítő interpolátorok. 
12. Egytényezős döntéshozatali rendszerek geoinformatikai modellje. / Térbeli távolsági és 
szomszédossági műveletek. 
13. Alkalmazott, összetett, többtényezős döntéshozatali rendszerek. / Térbeli hibaterjedés, 
hibamátrix. 
14. Döntéstámogatási modellezési megoldások. / Kartográfia feladatok. 
 
Évközi ellenőrzés módja: - 
 



Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): - 
 
Oktatási segédanyagok: az előadások prezentációi.  
 
Ajánlott irodalom:  
1. Tamás J., (2000) Térinformatika I-II. DATE Debrecen. Bp. 1-400.  
2. Tamás J. (szerk.) (2006) Vízkészlet modellezés. Kiadó: Debreceni Egyetem. 155.  
3. Tamás J. (2005) Környezetinformatika az agrár-környezetvédelemben. Szaktudás kiadó 166.  
4. Janardhana Raju et al. (2015)Management of natural resources in a changing environment. 
Springer Publ. ISBN 9783319125589  
5. Lichtfouse E. Goyal A. (2015) Sustainable Agriculture Reviews 16. Spriger Publ. ISBN 
9783319169873 
 
  



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2017/2018. tanév II. félév 

 
A tantárgy neve, kódja: Fenntartható mezőgazdasági rendszerek és technológiák I.- 
Növénytermesztési ágazat, MTMKG7004 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Pepó Péter, egyetemi tanár 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Dr. Dóka Lajos Fülöp adjunktus 
Szak neve, szintje: környezetgazdálkodási agrármérnök MSc 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+1, K 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja:  
A tantárgy keretében a hallgatók a növényi termelés és környezet interaktív 
kapcsolatrendszerének tudományos alapjait sajátítják el. Célunk a biológiai, agroökológiai és 
termesztéstechnológiai tényezok komplex rendszerének bemutatása, a rendszerben érvényesülő 
energia- és anyagfolyamatok leírása, azok környezetvédelmi kihatásainak modellezése. 
Alternatív növénytermesztési rendszerek fogalma, elemei, típusai. Konvencionális, 
fenntartható, organikus és egyéb növénytermesztési rendszerek. ,,Ex situ" és ,,in situ" 
környezetvédelem a növénytermesztésben. Fenntartható növénytermesztési technológiai 
modellek a gabona-, olaj-, hüvelyes, gyökér- és gumós-, takarmánynövényeknél. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

1. A szántóföldi növénytermesztés rövid története, fontosabb korszakai, azok 
jellemzése.  

2. Új trendek a világ és a hazai növénytermesztésben, különös tekintettel a 
fenntarthatóságra. 

3. A növénytermesztés hatékonyságának és kockázati tényezőinek elemzése.  
4. A szántóföldi növénytermesztés tényezőcsoportjainak szerepe a technológiai 

folyamatokban, különös tekintettel a fenntarthatóság követelményeire.  
5. Az ökológiai tényezők szerepe a fenntartható növénytermesztésben.  
6. A biológiai alapok szerepe a fenntartható növénytermesztésben.  
7. Az agrotechnikai tényezők szerepe a fenntartható növénytermesztésben I. 
8. Az agrotechnikai tényezők szerepe a fenntartható növénytermesztésben II.  
9. A termesztéstechnológiai tényezők szerepe néhány meghatározó jelentőségű 

szántóföldi növény termésmennyiségére a fenntartható gazdálkodásban (búza, 
kukorica, napraforgó, repce).  

10. A növényi termékek minőségére ható tényezők a fenntartható 
növénytermesztésben.  

11. Energiaháztartási folyamatok a fenntartható növénytermesztési technológiákban.  
12. A precíziós növénytermesztés lehetőségei a fenntartható növénytermesztésben.  
13. Az ökológiai növénytermesztés lehetőségei a fenntartható növénytermesztésben. 
14. A fenntartható növénytermesztés jelene és jövője. 

 
Évközi ellenőrzés módja:  
Az előadásokon a részvétel ajánlott. 
 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): kollokvium 
 



Oktatási segédanyagok: az előadások anyagai 
 
Ajánlott irodalom:  
Antal J. (szerk.) 2005: Növénytermesztéstan I. Mezőgazda Kiadó, Budapest.  
Antal J. (szerk.) 2005: Növénytermesztéstan II. Mezőgazda Kiadó, Budapest.  
Pepó P. (szerk.) 2008: Növénytermesztési praktikum I. Egyetemi jegyzet, Debrecen.  
Pepó P. (szerk.) 2008: Növénytermesztési praktikum II. Egyetemi jegyzet, Debrecen.  
Birkás M. (szerk.) 2006: Környezetkímélő, alkalmazkodó talajművelés. Mezőgazda Kiadó, 
Budapest.  
Ángyán J. Menyhárt Z. 1997: Alkalmazkodó növénytermesztés, ésszerű környezetgazdálkodás. 
Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest.  
Birkás M. (szerk.) 2006: Földművelés és földhasználat. Mezőgazda Kiadó, Budapest 
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A tantárgy neve, kódja: Agrár szakigazgatás és környezetjog ismeretek, MTMKG7005 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi Nikolett, adjunktus 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: - 
Szak neve, szintje: Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc 
Tantárgy típusa: Kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+1 K 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja: A hallgatók áttekintést kapnak a nemzetközi és a magyar szervezeti 
rendszer feladat- és hatásköreiről, szakterület programjaiban beöltött szerpükről. A 
hallgatóknak lehetősége nyílik betekintést nyerni az agrár szakigazgatás szabályozásának 
jelenlegi helyzetéről. 
A környezetvédelmi jogi szabályozás terén a célkitűzés az alapok bemutatása, illetve a szak 
sajátos igényeinek megfelelően néhány speciális részterület megismertetése. A tananyag főként 
a magyar jogra épül, de azon keresztül kiterjed az európai közösség által előírt követelményekre 
is. 
 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

1. Az EU Agrár- és Vidékfejlesztési Politikájának története, aktualitásai 
2. Agrár- és vidékfejlesztés Magyarországon,  
3. Agrár-környezetgazdálkodás Magyarországon 
4. Közvetlen kifizetések rendszere, Kölcsönös megfeleltetés 
5. Öko gazdálkodási támogatások rendszere Magyarországon 
6. Az agrárigazgatás intézményi rendszere  
7. A földügyi szakigazgatás 
8. A környezetjog elméleti alapjai (tárgya, alapfogalmak, rendszere, forrásai) 
9. Környezetvédelmi szabályozás általános része I. 
10. Környezetvédelmi szabályozás általános része II. 
11. Föld védelmére vonatkozó szabályok, Vízvédelem jogi követelményei 
12. Levegő és klíma védelmének szabályai, hulladékgazdálkodás joga 
13. Természetvédelem joga 
14. Számonkérés 

Évközi ellenőrzés módja: Évközi feladatok sikeres teljesítése 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): kollokvium 
 
Oktatási segédanyagok: oktatási diasorok 
 
Ajánlott irodalom:  

1. Fodor László 2015. Környezetjog. Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. 
Jegyzet. p. 317. 

2. Csák Csilla 2014. Agrárpolitika, agrárigazgatás. ÁROP-2.2.19-2013-2013-0001 
Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése című projekt keretében készült 
el. NKE, Budapest. Jegyzet. 22. p. 

3. Reszkető Tímea (szerk.) (2015) Vidékfejlesztési Program Kézikönyv Budapest, 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. ISBN 978-615-5307-19-5. 92. p. 



4. Sztahura Erzsébet, Rezneki Rita (szerk.) 2015. Agrár-környezetgazdálkodás 
Kézikönyv a támogatási kérelem benyújtásához. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. 
ISBN 978-615-5307-19-5.72. p. 
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A tantárgy neve, kódja: Agrárkörnyezetgazdálkodás I. MTMKG7007 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Juhász Csaba, egyetemi docens 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Dr. Kovács Elza, egyetemi docens,  
Dr. Gálya Bernadett, tanársegéd 
Szak neve, szintje: környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 3+2 G 
A tantárgy kredit értéke: 5 
 
A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja az agrár-környezetgazdálkodás 
elméleti alapjainak és gyakorlati alkalmazási területeinek bemutatása. A tantárgy keretében a 
hallgatók megismerik a környezetgazdálkodás kialakulásának főbb lépcsőit, a 
környezetgazdálkodás és a mezőgazdaság kapcsolatát, a nemzetközi és a hazai 
környezetgazdálkodási programokat, a környezetgazdálkodás szabályozását, a fenntartható 
mezőgazdaság gyakorlatát, az alkalmazott eljárásokat. A gyakorlat során a hallgatók egy-egy 
agrár-környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó tématerületet dolgoznak fel önállóan, majd azokat 
egy prezentáció formájában adják elő a csoportban. A tantárgy teljesítése után cél, hogy a 
hallgató betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat, munkáját a fenntartható 
mezőgazdasági termelés alapelveinek alkalmazásával végzi. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 

1. A közelmúlt társadalmi-gazdasági folyamatai, mint a környezet állapotát alakító eredeti 
okok. A környezet állapotát közvetlenül alakító hatótényezők, kibocsátások. A 
környezet állapota.  

2. A mezőgazdaság és környezet kapcsolatainak sajátosságai. A növénytermesztés 
környezeti vonatkozásai.  

3. A hazai tápanyaggazdálkodás értékelése és környezetvédelmi összefüggései. 
4. A mezőgazdaság és környezet kapcsolatainak sajátosságai. Az állattenyésztés 

környezeti vonatkozásai.  
5. Állattartó telepek létesítésének környezetvédelmi vonatkozásai.  
6. Natura 2000 program. Mezőgazdálkodás védett és érzékeny természeti területeken.  
7. Megújuló energiaforrások a mezőgazdaságban.  
8. A klímaváltozás agrár-környezetgazdálkodási vonatkozásai.  
9. A helyes mezőgazdasági gyakorlat.  
10. Az ökológiai gazdálkodás.  
11. Az agrár-környezetgazdálkodással kapcsolatos jogi- és szakigazgatási szabályozás az 

EU-ban és hazánkban.  
12. Agrár-környezetgazdálkodási és vidékfejlesztési programok.  
13. Agrár-környezetgazdálkodási célprogramok.  
14. Szakmai tanulmányút. 

Évközi ellenőrzés módja: Gyakorlatok látogatottsága, azokról való hiányzás a Debreceni 
Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának megfelelően. A gyakorlatokon való aktív 
részvétel. Egy, a csoport előtt bemutatott és konzultáció során kiértékelt kiselőadás. 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): beszámoló és gyakorlati jegy 
 



Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 
 
Ajánlott irodalom:  
Ángyán J., Menyhért Z. (2004): Alkalmazkodó növénytermesztés, környezet- és 
tájgazdálkodás. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. 766 p. (ISBN: 963-955-314-X).  
Láng I. (2003): Agrártermelés és globális környezetvédelem. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 215 
p. (ISBN: 963-935-882-7).  
Sztahura E., Rezneki R. (2015): Agrár-környezetgazdálkodás. Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara. Budapest. 76 p. (ISBN: 978-615-5307-19-5).  
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A tantárgy neve, kódja: Vízgazdálkodás II: Vízgazdálkodás II: belvízgazdálkodás, 
öntözéstechnika MTMKG7011 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. habil. Zsembeli József, tudományos főmunkatárs, 
PhD 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: Környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc 
Tantárgy típusa: kötlező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+1 K 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja: A tárgy keretében az alábbi témakörökkel ismerkedik meg a 
hallgató részletesen: A belvíz kialakulásának okai, feltételei. Belvízrendszerek, síkvidéki 
vízgyűjtő területek megismerése. Szabályozott belvíz-elvezetés az évjáratok változó hidrológiai 
feltételeinek figyelembe vételével. A megvalósítási eszközei, vízrendezési célból végzett 
műszaki, agrotechnikai és agronómiai tevékenységek. A levezető hálózat tervezése, kialakítása. 
Belvízcsatornák kiépítése és fenntartása. A belvízcsatornák műtárgyai a vízelvezetés 
szabályozására szolgáló művek. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítése. A belvizeknek az adott 
területen való visszatartása, illetve gyors levezetése. A belvizek felhasználása az öntözés 
vízigényének csökkentésére. A vizek újrahasznosíthatósága, a visszatartott, tározott víz 
minősége. A belvíz visszatartását középpontba helyező gazdálkodás, az éghajlatváltozás és az 
aszályok negatív hatásainak enyhítése érdekében. Öntözéstechnikai alapismeretek és 
alapfogalmak, áramlástani alapismeretek, az öntözőrendszer készítésének folyamata, általános 
tudnivalók az automata öntözőrendszerekről, öntözőrendszer fő elemei, szórófejek felépítése, 
tulajdonságai, alkalmazása, mikro-öntözés, öntözés elemei, alkalmazása, tervezési elmélet és 
gyakorlat, telepítési elmélet, az öntözőrendszer átadása. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 
1. Belvízgazdálkodási alapismeretek és alapfogalmak 
2. A belvíz kialakulásának okai, feltételei 
3. Vízrendezési műszaki, agrotechnikai és agronómiai tevékenységek. 
4. Belvízcsatornák kiépítése és fenntartása, műtárgyai 
5. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítése 
6. A belvizek felhasználása az öntözés vízigényének csökkentésére  
7. A vizek újrahasznosíthatósága, a visszatartott, tározott víz minősége. 
8. Öntözéstechnikai alapismeretek és alapfogalmak 
9. A felületi öntözőrendszer elemei és technikája 
10. Az esőszerű öntözőrendszer elemei és technikája 
11. A mikroöntözőrendszer elemei és technikája 
12. Szivattyúk az öntözéstechnikában 
13. Az öntözés tervezésének elmélete és gyakorlata 
14. A XXI. század öntözőrendszerei 
 
Évközi ellenőrzés módja: 1 db évközi zárthelyi dolgozat, a gyakorlatokon való kötelező 
(minimum 11 gyakorlat) részvétel, gyakorlati feladatok elvégzése, jegyzőkönyv vezetése. 
Aláírás megszerzéséhez jegyzőkönyv, amely tartalmazza a terepi, térinformatikai laboratóriumi 



mérési gyakorlaton végzett munkafolyamatok és azok eredményeinek tényszerű bemutatását, 
eredményeinek értékelését.  
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): Írásbeli, 3. Vizsgaalkalom 
 
Oktatási segédanyagok: előadások diasorai 
 
Ajánlott irodalom:  
 
1. Dobos A., Fekete I. : Az öntözés mezőgazdasági és műszaki tervezése, Akadémiai 
Kiadó,1975. ISBN: 9630504111 
2. Balogh J., Gergely I., Starosolszky Ö., Varga Gy.: A csepegtető öntözés alapelvei, 
Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat,1988. ISBN: 9632324994 
3. Dobos A., Fáy Cs., Nyuli Gy., Oroszlány I., Szász J.: Az öntözés gépei, Mezőgazdasági 
Kiadó, 1981. ISBN: 9632310403 
4. Csávás I., Mihályfalvy I., Tóth M., Fehér Gy., Járányi Gy., Frank, M.: Az öntözés 
technikája és szervezése, Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat, 1962. 
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A tantárgy neve, kódja: Aszálykezelés MTMKG7026 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. habil Nagy Attila, egyetemi docens   
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: Környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc 
Tantárgy típusa: szabadon választható 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 0+3 G 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja: A hallgatók képesek lesznek a gyakorlati mezőgazdasági 
aszálykezelés eszközrendszerének értelmezésére és alkalmazására beleértve az aszályformák, 
mennyiségi és minőségi paramétereinek, térbeli és időbeli kiterjedtségének értékelésére, az 
aszályfolyamat értelmezésére az evapotranszspiráció mérési, számítási módszereinek 
alkalmazására. A hallgató képes lesz részt venni az aszálymonitoring tevékenység 
megtervezésében, gyakorlati módszertanainak alkalmazásában a mezőgazdasági és 
környezetgazdálkodási gyakorlatban. A kurzus a korszerű ismeretek nyújt aszálymegfigyelés 
és -csökkentési lehetőségek területén. Ennek eredményeként a hallgatók képesek lesznek az 
aszálykezelés fejlett eszközrendszerének alkalmazására. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 
A gyakorlat célja, hogy megismertesse a hallgatókat a mezőgazdasági aszály jellemzőivel és  
kialakulásának folyamataival. A gyakorlat során megismerik az aszály monitoring általános  
elemeit, valamint az aszálystratégai tervezési lépéseit. A félév során az alkalmazott 
aszályindexek és vízkészletmérési módszertan gyakorlati alkalmazásával ismerkednek meg. 
Emellett a IT technológia az aszály jellemzésére való alkalmazási lehetőségeit is megismerik.  
 
1. Európai Aszálymegfigyelő Központ (European Drought Observatory) működésének 
megértése és adatszolgáltatási lehetőségei  
2. Nemzeti Aszálystratégia és tervezési folyamat lépéséinek részletes elemzése,  
3. Hazai öntözésfejlesztési lehetőségek részletes elemzése  
4. Vízkészletre ható meteorológiai és mikroklimatikus tényezők mérése és hagyományos 
aszályindexek számítása– terepi gyakorlat és számítási feladat  
5. Hagyományos aszályindexek értékelése – számítási feladatok és az aszálykárok  
megelőzésének, az aszályhoz történő alkalmazkodás lehetőségei  
6. A talaj vízkészletének mérése – terepi gyakorlat  
7. A talaj vízkészletének mérési módszerei – laboratóriumi gyakorlat  
8. A talaj vízkészlet adatainak számítása és értékelése – számítási feladatok  
9. A abiotikus stresszhatások lombozaton való mérése (növényi nedv áramlás mérése) – terepi  
mérőműszerekkel  
10. A abiotikus stresszhatások lombozaton való mérése (spektrális, termográfia) - terepi  
mérőműszerekkel  
11. A mért abiotikus stressz hatások elemzése értékelése – térinformatikai alkalmazások, 
számítási feladatok  
12. Távérzékelésre alapozott aszály indexek számítása  
13. Regionális mezőgazdasági aszálymonitoring módszertanának elemzése – távérzékelés és  
térinformatikai  



14. Távérzékelt idősorok alkalmazása mezőgazdasági aszály monitoringra – térinformatikai  
alkalmazások 
 
Évközi ellenőrzés módja: a gyakorlatokon való kötelező (minimum 11 gyakorlat) részvétel, 
gyakorlati feladatok elvégzése, jegyzőkönyv vezetése. Az aláírás megszerzéséhez 
jegyzőkönyv, amely tartalmazza a terepi, térinformatikai laboratóriumi mérési gyakorlaton 
végzett munkafolyamatok és azok eredményeinek tényszerű bemutatását, eredményeinek 
értékelését. 
 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): gyakorlati jegy írásbeli gyakorlati vizsga formájában, 3. vizsgaalkalom 
szóbeli 
 
Oktatási segédanyagok:  
 
Ajánlott irodalom:  
 
1. Ligetvári, F.: (2011): A vízgazdálkodás alapjai. Szent István Egyetem, Gödöllő, 123. e- 
jegyzet  
2. World Meteorological Organization (WMO) and Global Water Partnership (GWP) (2014)  
National Drought Management Policy Guidelines: A Template for Action (D.A. Wilhite).  
Integrated Drought Management Programme (IDMP) Tools and Guidelines Series 1.  
WMO, Geneva, Switzerland and GWP, Stockholm, Sweden. ISBN: 978-92-63-11164-7  
and 978-91-87823-03-9  
3. World Meteorological Organization (WMO) and Global Water Partnership (GWP), 2016:  
Handbook of Drought Indicators and Indices (M. Svoboda and B.A. Fuchs). Integrated  
Drought Management Programme (IDMP), Integrated Drought Management Tools and  
Guidelines Series 2. Geneva. ISBN 978-92-63-11173-9 ISBN 978-91-87823-24-4  
4. Global Water Partnership Central and Easter Europe (2015). Guidelines for the preparation  
of Drought Management Plans. Development and implementation in the context of the EU  
Water Framework Directive, Global Water Partnership Central and Eastern Europe, 48.  
ISBN: 978-80-972060-1-7 
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A tantárgy neve, kódja: Környezet és minőségmenedzsment MTMKGE020 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Juhász Csaba, egyetemi docens 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Szőllősi Nikolett, egyetemi tanársegéd 
Szak neve, szintje: Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+1 K 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek 
a minőségirányítás, a minőségbiztosítás, a minőségmenedzsment jellemzőivel, kialakulásának 
főbb szakaszaival. Legyenek tisztában a ISO 9000-es szabványrendszer és a TQM fogalmával, 
elemeivel, ezek hazai és nemzetközi jogrendszerével. A tantárgy hallgatása során a hallgatók 
megismerkednek a környezet minőségének jellemzőivel, az ökológiai szempontú 
környezetminősítéssel, a versenyképesség és környezetbarát termelési rendszerek jellemzőivel. 
Ismerjék fel a környezeti állapot és az emberi életminőség javítása közötti összefüggéseket. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 

1. Globális környezeti problémák. A fenntartható fejlődés. A környezettudatos 
vállalatirányítás fogalma, alapelvei. A környezeti menedzsment. A környezettudatos 
vállalatirányítás alapeszméi: elkötelezettség, környezettudatos magatartás, folyamatos 
fejlesztés. 

2. A KIR szabványosításának folyamata: BS 7750; EMAS; ISO 14001. 
3. A KIR követelményei a szabványok alapján. Környezeti politika, tervezés elemei, a 

bevetés és működtetés, az ellenőrzés és javítás feladatkörei. 
4. A Környezetirányítási Rendszerek kiépítése, dokumentálása, működtetése. Auditálás 
5. Környezeti hatások értékelésének módszerei: Indikátorok. 
6. Tisztább termelés. Életciklus – elemzés. 
7. A minőségmenedzsment kialakulása, története, fejlődése 
8. A minőségmenedzsment jelentősége, szerepe a termékelőállításban és szolgáltatások 

megvalósulásában 
9. Minőségmenedzsment az agráriumban I. 
10. Minőségmenedzsment az agráriumban I. 
11. A MIR szabványosításának folyamata: ISO 9001 
12. A MIR követelményei a szabványok alapján. Környezeti politika, tervezés elemei, a 

bevetés és működtetés, az ellenőrzés és javítás feladatkörei 
13. Minőságmenedzsment az élelmiszeriparban: HACCP, ISO 22000 
14. Integrált rendszerekben rejlő lehetőségek, együttes kiépítés. 
 

Évközi ellenőrzés módja: -  
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): kollokvium 
 
Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai. 
 
Ajánlott irodalom:  



JUHÁSZ CS. - KOCZOR T. (2002) Környezetirányítási kézikönyv az agrárium 
környezetirányítási vezetői és környezetvédelmi megbízottjai számára. Szaktudás Kiadó Ház, 
Budapest.  
KUN-SZABÓ T (1999) A környezetvédelem minőségmenedzsmentje. Műszaki Kiadó, Budapest. 
MÉSZÁROS J. - JUHÁSZ CS. - KOVÁCS E. (2003) Minőség- és környezetirányítási rendszerek 
integrációja az agráriumban. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. 
MSZ EN ISO 9001:2001 MSZT Budapest, MSZ EN ISO 19011:2003 MSZT Budapest. 
MSZ EN ISO 14001:2005 MSZT Budapest, MSZ EN ISO 22000:2005 MSZT Budapest. 
RÉDEY Á. - MÓDI M. - UTASI A. (2004) Környezeti menedzsment rendszerek. Veszprémi 
Egyetemi Kiadó, Veszprém. 
SZABÓ G. CS. (2000) Minőségügyi menedzsment és minőségstratégiák. Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest. 
VARGÁNÉ SZŰCS E. (2005) Minőségmenedzsment. Campus Kiadó Kht, Budapest. 
 
 
 


