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KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2020/2021. tanév I. félév 

 
A tantárgy neve, kódja: Természettudományi ismeretek II: ökológia, természetvédelem 
MTMKG7008 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Kövér László, egyetemi adjunktus 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: környezetgazdálkodási agrármérnök MSc 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+2 K 
A tantárgy kredit értéke: 4 
 
A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásában kiemelt hangsúlyt kap a hallgatók 
általános tájékozottságának és helyes ökológiai szemléletének kialakítása. Megismerik és 
képesek alkalmazni a gyakorlatban is az ökológiai szerveződési szintek sajátos 
fogalomrendszerét, az élő közösségek ökológiai kapcsolatrendszerét. Kiemelt anyagrészt 
jelent az antropogén hatások élő közösségekre gyakorolt hatásainak megismertetése a 
„gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” alapelv alapján. 
A biotikus környezet ökológiai fogalomrendszere, az ökológiai szerveződési szintek 
ugyancsak a tananyag részét képezik. A fentiek mellett megismerik a természetvédelem hazai 
rendszerét, legfontosabb értékeit. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 
1. A biotikus környezeti tényezők rendszere. Populációökológia. A populációk struktúrája, a 
populációt szabályozó tényezők. 
2. A populációk létszámának szabályozási mechanizmusa. Az r és K szelekció. A gradáció. 
3. Intra- és interspecifikus kölcsönhatások. 
4. Közösségi ökológia. Az életközösségek (társulások) szerkezete, változása.  
5. Táplálékláncok, táplálékhálózatok. Anyag- és energiaáramlás a biocönózisban. 
6. Az élőlények élettere. A biogeográfia alapjai. A Pannon biogeográfiai régió. 
7. A biológiai sokféleség. Típusai, mérése, a biológiai sokféleség védelme. Az ökológiai 
lábnyom fogalma. 
8. A természetvédelem fogalma, célja, elvei, jelképrendszere. A „zöld” napok. 
9. A természetvédelem nemzetközi és hazai története, jogi szabályozás. 
10. Természetvédelmi értékcsoportok. A földtani, víztani értékek és védelmük 
11. A vadon élő növény- és állatfajok társulásaik védelme. 
12. Területtel védett természeti értékek 
13. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények 
14. A természetvédelmi szabályozás az Európai Unióban 

 
Évközi ellenőrzés módja: Nincs. Az aláírás megszerzésnek feltétele a gyakorlatok 
látogatása, illetve választott témából kiselőadás tartása. 
 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): kollokvium 
 
Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 
 
Ajánlott irodalom:  
Kárász, I. (1996): Környezetbiológia. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest 
Fekete G. (1998): A közösségi ökológia frontvonalai. Scientia Kiadó, Budapest 



Wackernagel, M. és Rees, W. (2001): Ökológiai lábnyomunk. Föld Napja Alapítvány. 
Bihari et all. (2008) Természetvédelmi ökológia. Tankönyvtár.hu 
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 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2020/21 tanév I. félév 

 
A tantárgy neve, kódja: Környezetállapot értékelés és környezetmodellezés, MTMKG7009 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Tamás János, egyetemi tanár 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 1+2 K 
A tantárgy kredit értéke: 5 
 
A tárgy oktatásának célja: A hallgatókat megismertetni a környezeti modellezés 
alapfogalmaival, betekintést adni a talaj-víz-levegő-szennyezéssel kapcsolatos modellek 
működésének gyakorlatába. A hallgató vázlatosan megismeri a modellezési rendszerek 
környezeti vonatkozásaival kapcsolatos fontosabb alkalmazási lehetőségeit, emellett 
betekintést nyer a humán- és ökotoxikólógiai kockázatelemzésbe. 
A gyakorlat általános célja, hogy a hallgatók megismerjék az egyes környezeti elemeket 
modellező szoftvereket, mellyel a vizsgált szennyezőanyag térben lehatárolható, a terjedés 
modellezhető, kármentesítési döntéstámogatás alapozható meg, valamint kockázatelemzési 
feladatok hajthatók végre. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban): előadás/gyakorlat 
 
1. A modellezés alapkérdései. / . Mintavételi terv készítése a feladat végrehajtásához. 
Tesztterület kitűzése műholdadatok alapján. Vizsgálandó komponensek körének 
meghatározása. 
2. A környezeti kockázatfelmérés fontossága. / A gyakorlati tesztterület bejárása, mintavételi 
stratégia elkészítése, a pontos domborzati adatok begyűjtését megelőző alappont-szintezés 
végrehajtása. 
3. A talaj-növény-légkör rendszer jellemzői. / Területszintezés végrehajtása, nagy pontosságú 
domborzati adatok begyűjtése. 
4. A talajt és a felszín alatti vizeket érő hatások modellezése. / GPS alapú talaj és 
vízmintavételezés. 
5. A felszíni vizeket érő hatások modellezése. / A talaj és vízminták laboratóriumi elemzése I. 
6. A légkört érő hatások modellezése. / A talaj és vízminták laboratóriumi elemzése II. 
7. Az élővilágot és a tájat érő hatások előrejelzése. / Laboreredmények adatbázisba rendezése. 
8. Az emberi egészséget érő hatások előrejelzése. / Domborzatmodell készítése, valamint az 
egyes vizsgált komponensek (talajfizikai és talajkémiai tulajdonságok, esetleges 
szennyezőanyagok) kiterjedésének térbeli lehatárolása I. 
9. A környezetet érő hatások társadalmi-gazdasági következményei. / Domborzatmodell 
készítése, valamint az egyes vizsgált komponensek (talajfizikai és talajkémiai tulajdonságok, 
esetleges szennyezőanyagok) kiterjedésének térbeli lehatárolása II. 
10. Környezeti hatástanulmányok elkészítése. / Transzportfolyamatok modellezése I. 
11. A szennyeződésterjedési modellek gyakorlati alkalmazása, a kármentesítés és a 
monitoring folyamata. / Transzportfolyamatok modellezése II. 
12. Talaj és a földtani közeg, felszíni és felszín alatti víz kármentesítési lehetőségei. / 
Összefüggésvizsgálatok, geostatisztikai elemzések. 
13. Költség-haszon elemzés a kármentesítés során. / Humán és ökotoxikológiai 
kockázatelemezés I. 
14. A szimulációs és modellezőszoftverek fejlődése. / Humán és ökotoxikológiai 
kockázatelemezés II. 
 
Évközi ellenőrzés módja: - 



Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatok látogatottsága, azokról való hiányzás a 
Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának megfelelően. Gyakorlati 
jegyzőkönyv elkészítése, határidőre való feltöltése a Debreceni Egyetem elektronikus 
tananyagmegosztó és vizsgarendszerére (https://elearning.unideb.hu/). 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat):  
Írásbeli vizsga a Debreceni Egyetem elektronikus tananyagmegosztó és vizsgarendszerén 
keresztül (https://elearning.unideb.hu/), az egyetemi hálózat alatt védett rendszerében, 
valamint a gyakorlati jegyzőkönyvek határidőre való feltöltése ugyanezen a felületen. 
 
Oktatási segédanyagok: az előadások prezentációi.  
 
Ajánlott irodalom:  
 
1. Cserey B. (1994): Fejlesztések környezeti hatásvizsgálata. Budapest. 610 p.  
2. Kovács B. (2004): Hidrodinamikai és transzportmodellezés (Processing MODFLOW 
környezetben) 1. kötet. Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Szegedi 
Tudományegyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, GÁMA-GEO Kft. 159 p. 
3. Kovács B., Szanyi J. (2005): Hidrodinamikai és transzportmodellezés (Processing 
MODFLOW és Surfer for Windows környezetben) 2. kötet. Miskolci Egyetem, Műszaki 
Földtudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani 
Tanszék, GÁMA-GEO Kft. 209 p.  
4. Rédey Á., Módi M., Tamaska L. (2002): Környezetállapot-értékelés. Veszprémi Egyetemi 
Kiadó, Veszprém. 129 p.  
5. Rédey Á., Fejes L.-né Utasi A., Tatiana, Y., Dióssy L. (2014): Környezetállapot értékelés. 
Pannon Egyetem - Környezetmérnöki Intézet. 277 p. 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2020/2021. tanév I. félév 

 
A tantárgy neve, kódja: Élelmiszerlánc-biztonság, MTMKG7010 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Czipa Nikolett, egyetemi docens 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Alexa Loránd, PhD hallgató; Kántor 
Andrea, PhD hallgató 
Szak neve, szintje: környezetgazdálkodási agrármérnök MSc 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+1, gyakorlati jegy 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja:  
A félév során a hallgatók megismerkednek az élelmiszerek minőségét befolyásoló 
tényezőkkel és a szabályozásukra szolgáló előírásokkal, rendeletekkel. Megismerkednek az 
élelmiszerlánc biztonságot befolyásoló tényezőkkel, az élelmiszerek termelése és előállítása 
során fellépő veszélyekkel. Emellett megismerik a kockázatelemzés lépéseit, a 
kockázatkezelési lehetőségeket, a mikrobiológiai és kémiai kockázatbecslést és a 
kockázatkommunikációt. 
 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 

1. Az EU élelmiszerbiztonsági politikája, ÉLBS, 178/2002/EK rendelet (élelmiszerjog) 
2. Az élelmiszerbiztonságot befolyásoló tényezők 
3. Toxikológiai alapfogalmak, biztonságos emberi dózis meghatározása és humán 

expozíció becslés 
4. Mikrobiológiai veszélyek, az élelmiszerrel terjedő betegségek, érzékeny fogyasztói 

csoportok 
5. Kémiai veszélyek 
6. Kockázatkezelés (RMF) és kémiai kockázatbecslés 
7. Genetikailag módosított élelmiszerek élelmiszerbiztonsági kockázata 
8. Az élelmiszerek jelölése, védjegyek és földrajzi árujelzők 
9. Bevezetés a HACCP-be, a HACCP kézikönyv 
10. Növényi eredetű termékek veszélyelemzése  
11. Állati eredetű termékek veszélyelemzése  
12. Élelmiszeripari vállalkozások engedélyezése, bírságok 
13. Élelmiszerkereskedelem az EU-ban, harmadik országból érkező szállítmányok 

ellenőrzése 
14. Esettanulmányok áttekintése 

 
Évközi ellenőrzés módja: A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzás 
mértéke 3 alkalom/félév. A szorgalmi időszakban a Hallgatók 2 db zárthelyi dolgozatot írnak. 
A dolgozatok 60% elérésétől minősíthetők érdemjeggyel, ellenkező esetben elégtelen 
osztályzatot kapnak. Pótlás/Javítás a szabályzat szerint a szorgalmi időszakban egy 
alkalommal lehetséges. Amennyiben a Hallgató ennek nem tesz eleget, úgy a vizsgaidőszak 
harmadik hetének végéig még egy lehetőséget biztosítunk számára.  
Az aláírás megszerzésnek feltétele a gyakorlatokon való részvétel.  
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): gyakorlati jegy 
 
Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 
 
Ajánlott irodalom:  



Dr. Szeitzné Dr. Szabó Mária (2008): Élelmiszer-biztonsági helyzetelemzés és 
kockázatértékelés. ISBN: 978-963-502-896-2 
Bakosné Mária: Humán egészségkockázat becslése. (http://docplayer.hu/158843-1-fejezet-
human-egeszsegkockazat-becslese.html) 
Bánáti Diána - Gelencsér Éva (2007): Genetikailag módosított növények az 
élelmiszerláncban. Élelmiszer-biztonsági kötetek IV. ISBN: 978-963-7358-10-4 
EFSA (2015): Manual for reporting on foodborne outbreaks in accordance with Directive 
2003/99/EC for information derivingfrom the year 2014. 
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2015.EN-770/pdf) 
FAO FOOD AND NUTRITION PAPER 87 (2009): Food safety risk analysis. A guide for 
national  food safety authorities. ISBN: 978-92-5-105604-2 
IPCS (2010): WHO human health risk assessment toolkit: chemical hazards. ISBN: 978-92-4-
154807-6 
EFSA (2005): Guidance document of the scientific panel on genetically modified organisms 
for the risk assessment of genetically modified plants and derived food and feed. ISBN: 92-
9199-002-7 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2020/21 tanév I. félév 

 
A tantárgy neve, kódja: Környezetvédelmi technológiák I: Talajkármentesítés, 
talajvédelem, Mezőgazdasági biotechnológiák MTMKG7013 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. habil Nagy Attila, egyetemi docens 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Dr. Magyar Tamás, egyetemi adjunktus 
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 ismerteti a talajszennyezéssel kapcsolatos 
alapismereteket, a szennyezett területek feltárási módszereit, a kármentesítés magyar 
szabályozását, valamint a szennyezőanyag transzport folyamatait, részletesen a biológiai, 
fizikai, kémiai, fitoremediációs kármentesítési technológiákat. A tárgy továbbá ismerteti a 
legfontosabb talajdegradációs folyamatok okainak és következményeinek bemutatása. A 
kedvezőtlen hatások mérséklésére alkalmas műszaki és agronómiai, talajvédelmi, kémiai, 
mechanikai talajjavítási és komplex meliorációs, valamint rekultivációs eljárások ismertetése. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 
1. A talajremediáció fogalma, hazai és nemzetközi helyzete. Kármentesítési tervezet 
főbb pontjai, környezetállapot felmérés előkészítése, 
2. Felszín alatti vizek és földtani közegek határérték rendszere Magyarországon. 
3. Szennyezőanyag transzport a talajban, 
4. Szennyezőanyagok megoszlási, átalakulási folyamatai a talajban. 
5. Kármentesítési technológia megválasztásának kritériumai 
6. In situ és ex situ fizikai kármentesítési eljárások 
7. In situ és ex situ kémiai kármentesítési eljárások. 
8. In situ és ex situ biológiai kármentesítési eljárások és fitoremediáció 
9. A talajvédelem, talajjavítás, rekultiváció talajtani alapjai, a környezet és a talaj 
savanyodása, szikesedés, másodlagos szikesedés, talajszerkezet leromlása, 
talajtömörödés. 
10. Savanyú és szikes talajok javítása. 
11. Homoktalajok javítása, a talajok fizikai tulajdonságainak javítása, mélylazítás. 
12. Vízerózió. Az erózió elleni védekezés műszaki és agronómiai lehetőségei. 
13. Szélerózió. A defláció elleni védekezés agronómiai lehetőségei. 
14. Komplex melioráció (talajjavítás, vízrendezés, felszíni vízelvezetés és felszín alatti 
drénezés).  
 
A gyakorlat célja hogy a hallgatók olyan kompetenciákat sajátítsanak el, amelyekkel képesek 
feltárni, magas szinten értelmezni, korszerű eszközökkel elemezni a kármentesítés és a 
talajvédelem területén jelentkező komplex problémákat. Emellett képesek a problémák 
jogszabály 
szerinti értelmezésére, és kezelésének megtervezésére. 
1. Országos Környezeti Kármentesítési Program és a kármentesítési tervezet főbb pontjainak 
értelmezése 
2. 6/2009 (IV. 14.) a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 
szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló KvVM-EüM-FVM együttes 
rendelet és 219/2004 a felszín alatti vizek védelméről szóló Kormány Rendelet értelmezése 
3. Szennyezett területek lehatárolásának, mintavételi stratégia módszereinek elemzése, 
- tematikus prezentáció 
4. Terepi gyakorlat: Bolygatott és bolygatatlan talajmintavétel, mintavételi pontok GPS 



koordinátájának rögzítése 
5. Laborgyakorlat: Talajminták előkészítése és analízise terepi hordozható röntgen 
fluoresszenciás spektrométerrel 
6. Laborgyakorlat: Talajminták előkészítése és fizikai paramétereinek, hidraulikus 
vezetőképességének analízise 
7. Laborgyakorlat: Szennyezőanyag eloszlás modellezés – térinformatikai alkalmazások 
8. Laborgyakorlat: Talajok víz- és szennyezőanyag transzporttulajdonságainak és fizikai 
paramétereinek térbeli eloszlás modellezése – térinformatikai alkalmazások 
9. Laborgyakorlat: Környezet toxikológiai tesztek előkészítése 
10. Laborgyakorlat: Környezet toxikológiai tesztek eredményeinek értékelése 
11. Esettanulmány; Szervetlen szennyezőanyagokkal terhelt területek fitoremediációjának 
elemzése Gyöngyösoroszi példáján keresztül, és számítási feladat a környezet toxikológiai 
tesztek eredményei alapján 
12-14. üzemlátogatás: a szerves szennyezőkkel terhelt talajok és felszíni vizek 
remediációjának 
megtekintése a gyakorlatban 
 
Évközi ellenőrzés módja: 1 db évközi zárthelyi dolgozat, a gyakorlatokon való kötelező 
(üzemlátogatás+minimum 8), Az aláírás megszerzésének feltételei: Eredményes évközi 
zárthelyi dolgozat, jegyzőkönyv, amely tartalmazza a terepi, laboratóriumi mérési gyakorlaton 
végzett munkafolyamatok és azok eredményeinek tényszerű bemutatását, eredményeinek 
értékelését, valamint az üzemlátogatás értékelését. 
 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): Írásbeli, 3. vizsgaalkalom szóbeli 
 
Oktatási segédanyagok: előadások diasorai 
 
Ajánlott irodalom:  
 
1. Tamás J. Simon, L., Nagy A.: 2008. Talajremediáció. Debreceni Egyetem, Debrecen, 241. 
2. Füleky, Gy. (szerk.) (2011): Talajvédelem, talajtan. Pannon Egyetem – Környezetmérnöki 
Intézet, Veszprém. 277. ISBN: 978-615-5044-28-1 
3. Filep Gy., Kovács B., Lakatos J., Madarász T., Szabó I.: 2002. Szennyezett területek 
kármentesítése, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 481. 
4. Thyll Sz. szerk. (1992): Talajvédelem és vízrendezés dombvidéken. Mezőgazda Kiadó, 
Budapest ISBN:0599000482065 
5. Anton A., Dura Gy., Gruiz K., Horváth A., Kádár I., Kiss E., Nagy G., Simon L., Szabó P.: 
1999. Talajszennyeződés, talajtisztítás, Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 1-219. 
ISBN 963 602 740 4, ISSN 963 602 740 4 
 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
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A tantárgy neve, kódja: Környezetvédelmi technológiák II: Vízminőségvédelem, 
szennyvíztisztítás, hulladékgazdálkodás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban 
MTMKG7017 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Pregun Csaba Zsolt, egyetemi adjunktus 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc 
Tantárgy típusa: A 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 28 óra előadás és 14 óra gyakorlat, Kollokvium 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja:  

– A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat a vízminőségvédelem, 
a szennyvíztisztítás és a hulladékgazdálkodás céljaival, fogalmaival, és 
eszközrendszerével. 

– Megtanulják a vízminősítés és vízminőségszabályozás módszereit, a vízszennyezés 
forrásait és formáit, a vízkezelés módjait, a vizek minőségi és mennyiségi védelmét és 
helyreállítását. 

– Ismereteket szereznek a mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok és 
melléktermékek kezeléséről, hasznosításáról és ártalmatlanításáról 

 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

1. A vízminőség-védelem fogalma, célja, a vízminőségszabályozás módszereinek, és a 
jogszabályi hátterének ismertetése. A VKI. 

2. Emberi beavatkozások a vízgyűjtőn. A vizek szennyezése és a hidromorfológiai 
szabályozások. 

3. A vízszennyezés. A felszíni vizek szennyező anyagai 
4. A vízminősítés hazai, EU-s és nemzetközi módszerei. 
5. A vízi életközösség öntisztulóképessége, az eutrofizáció, a felszíni víztestek 

rekonstrukciója.. 
6. A felszín alatti víztestek szennyezése és védelme. Vízbázis-védelem. 
7. A szennyvíztisztítás célja, fokozatai; a szennyvíz keletkezése és jellemzése. A 

mechanikai szennyvíztisztítás elméleti alapjai. 
8. A biológiai szennyvíztisztítás ökológiai és mikrobiológiai alapjai, aerob és anaerob 

szennyvíztisztítási eljárások; az eleveniszapos és csepegtető testes tisztítás, a biológiai 
nitrogén- és foszfor-eltávolítás; rothasztók. 

9. Természetes szennyvíztisztítási technológiák. Tavas szennyvíztisztítási rendszerek. 
Természetes vízi növényes rendszerek. 

10. A hulladékgazdálkodás szerepe a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban. 
Mezőgazdasági, élelmiszeripari és kommunális hulladékok és melléktermékek típusai, 
csoportosítása, mennyiségük, és hasznosításuk. 

11. Szerves trágya és hígtrágya fogalma, keletkezésének feltételei, összetétele. 
Trágyakezelés és hasznosítás. Biogáz előállítási technológiák. 

12. Mezőgazdasági és élelmiszeripari alapanyagokra, valamint szennyvíziszapokra 
alapozott komposztálási technológiák. 

13. Fizikai és kémiai hulladékkezelési technológiák 
14. Mezőgazdasági és élelmiszeripari veszélyes hulladékok (növényvédő-szerek, vágóhídi 

hulladékok, stb.), ártalmatlanítása; a mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok, 
valamint szennyvíziszapok égetése, pirolízise. A szennyvíziszapok mezőgazdasági 
hasznosítása. A Nitrát direktíva. 

 
Évközi ellenőrzés módja:  



2 Zárthelyi dolgozat 
 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): kollokvium 
 
Oktatási segédanyagok:  
 
Ajánlott irodalom:  
A tárgy előadásainak anyaga ppt formátumban rendelkezésre áll. 
Ajánlott irodalom: 
1. Barótfi I. (2003): Környezettechnika. Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. 
ISBN:9789639239500 
2. Kocsis I. (2011): Hígtrágya és szennyvíziszap kezelés. Szent István Egyetem. Szécsényi 
Terv www.tankonyvtar.hu 
3. Kocsis I. (2005): Komposztálás. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. www.tankonyvtar.hu 
4. Felföldy L. (1981): A vizek környezettana. Általános hidrobiológia. Mezőgazdasági Kiadó. 
Budapest. ISBN: 9632301331 
5. Németh, J. (1998): A biológiai vízminősítés módszerei. Környezetgazdálkodási Intézet 
1998. ISBN:963602731 5 
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A tantárgy neve, kódja: Agrár-, és környezetpolitika MTMKG7022 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Juhász Csaba, 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 általános célja, hogy készség szintjén növeljük a 
hallgatók vidékfejlesztési és környezetpolitikai ismereteit, a természeti erőforrások 
fenntartható használatán alapuló környezettudatos gazdálkodás és tájhasználat kialakítása 
érdekében. Cél a környezetgazdálkodási agrármérnökök szakos hallgatók megismertetése az 
Európai Unió és Magyarország agrár- és környezetpolitikájával. A hallgatók megértik az 
agrár- és környezetpolitikák rendszerének működését, az eltérő intézkedéseket képesek 
lesznek összefüggéseiben átlátni. 
 
A tantárgy tartalma (9 hét bontásban):  

1. A Közös Agrárpolitika története, jövője. 
2. A Közös Agrárpolitika és a vidékfejlesztés. SPS és SAPS rendszer, ágazati politikák, 

agrárpiaci rendtartás, kölcsönös megfeleltetés. 
3. A KAP alkalmazása Magyarországon. Az agrárpolitikai szabályozások áttekintésére 

hazánkban. 
4. A környezetpolitika fogalma, környezetpolitikai alapelvek. A környezetpolitika 

eszköztára. Az Európai Unió környezetpolitikája.  
5. Környezetvédelem és környezetpolitika Magyarországon. 
6. Nemzeti Környezetvédelmi Program.  
7. A környezetpolitika és egyéb kapcsolódó szakpolitikák (klíma-, energia-, 

közlekedéspolitika stb.). 
8. A környezetpolitika eszköz- és intézményrendszere.  
9. A vállalati tevékenység környezetpolitikai szabályozása.  

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:  
Halmai, P. (szerk.):(2007). Az Európai Unió agrárrendszere. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
402.p. ISBN 978 963 286 370 2. 
Kiss, K.:(2008). Zöld gazdaságpolitika. Aula Kiadó, Budapest. 317.p. 
Nemzeti Környezetvédelmi Program II. 
Popp, J.:(2004). Az EU Közös Agrárpolitikájának elmélete és nemzetközi mozgástere. 
Európai Agrárpolitikai Kft., Budapest. 320.p. ISBN 963 217 735 5. 
Villányi, L.-Vasa L.:(2007). Agrárgazdaságtan, EU agrár- és környezetpolitika. DE AMTC 
AVK, Debrecen. 224.p. ISBN 978-963-9732-63-6. 
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A tantárgy neve, kódja: Vállalatirányítási rendszerek (KIR, MIR, ÉBIR), MTMKG7023 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi Nikolett, adjunktus 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: - 
Szak neve, szintje: Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc 
Tantárgy típusa: Kötelezően választható 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 1+2 G 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja: A hallgatók megismerkednek a vezetési és szervezeti 
alapismeretekkel, a minőségmenedzsment, az élelmiszer biztonság és a 
környezetmenedzsment legfontosabb fogalmaival, módszereivel és eszközeivel, illetve a 
menedzsment rendszerek integrálási lehetőségeivel. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
1. Szervezetelméletek, szervezeti alaptípusok, a szervezetek, mint működő rendszerek 
2. Vezetési funkciók, vezetési stílus, csoportok a szervezetekben, szervezeti kultúra 
3. Szervezeti változások vezetése, vezetési koncepciók és döntéstámogató rendszerek, 

menedzsment modellek 
4. Személyiség típusuk, konfliktus kezelés, kommunikáció 
5. Környezettudatosság előtérbe kerülése, környezetmenedzsment rendszerek kialakulása, 

szabványosítás, KIR szabványosításának folyamata: BS 7750; EMAS; ISO 14001.  
6. A Környezetirányítási Rendszerek kiépítése, dokumentálása, működtetése. Folyamatos 

fejlesztés. 
7. Auditálás típusai, folyamata, auditálás dokumentumai, integrált auditálás, MSZ EN ISO 

19011. 
8. Környezeti szabályozás 
9. Vállalati környezeti menedzsment eszközei. Tisztább termelés. Életciklus – elemzés. 
10. A minőségügy történeti kialakulása, minőségmenedzsment rendszerek fejlődése, Teljes 

körű Minőségmenedzsment (TQM). 
11. Az MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer 
12. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). I., BS 

OHSAS 18001:2007, MSZ EN ISO 28001. 
13. A HACCP kialakulása, bevezetése, működtetése, az Élelmiszerbiztonság Irányítási 

Rendszer  
MSZ EN ISO 22000 (ÉBIR). 

14. Integrált rendszerekben rejlő lehetőségek, együttes kiépítés 
 
Évközi ellenőrzés módja: Évközi gyakorlati feladatok teljesítése 
 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): gyakorlati jegy 
 
Oktatási segédanyagok: oktatási diasorok 
 
Ajánlott irodalom:  
1. Juhász Gábor 2012. Szervezési és vezetési alapismeretek. A digitális tananyag verzió a 

TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009- 0008 azonosító számú, „Reflektív szociális képzési 
rendszer a 21. században” című pályázati projekt keretében került kialakításra. Pécsi 
Tudományegyetem. Pécs.  ISBN 978 963 642 159 5. 202.p.  

2. Juhász Csaba, Szőllősi Nikolett. 2008. Környezetmenedzsment. Észak-alföldi Régióért 
Kht., Debrecen  



3. Smolek Péter 2013. MEBIR segédlet. Készült: a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága által a Munkavédelmi bírságok felhasználása 
során nyújtott támogatással. Budapest. 124. p. 

4. Polónyi István 2007. Minőségmenedzsment alapjai. Jegyzet. Debreceni Egyetem 
Közgazdaságtudományi Kar Menedzsment és Marketing Tanszék. Debrecen. 157. p. 

5. Darvas Olga, Gyaraky Zoltán, Tóth Nóra, Vörös József 2003. KÉZIKÖNYV a HACCP 
rendszer kialakításához élelmiszer-forgalmazók részére. CONSACT Kft. 172. p. 
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A tantárgy neve, kódja: Hidrobiológia MTMKG7027A 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Pregun Csaba 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: Környezetgazdálkodási agrármérnök 
Tantárgy típusa: C 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 1 évf. 1. félév 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja:  
A tantárgy oktatásának általános célja, hogy a hallgatók ismereteket szereznek a hidrobiológia 
mezőgazdasági, vízgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi vonatkozásairól. 
Megismerik a vízi életközösségek és környezetük között fennálló kapcsolatrendszert. 
Elsajátítják azokat a vízbiológiai és ökológiai ismereteket, amelyek a mezőgazdasági 
környezet- és vízgazdálkodás gyakorlatában (vízminősítés, vízkinyerés és elosztás, öntöző 
rendszerek tervezése, kivitelezése és fenntartása, vízkezelés és szennyvíztisztítás, természetes 
és mesterséges vízi és vizes élőhelyek kezelése, aquakultúra stb.) szükségesek. 
 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
1. A hidrobiológia fogalma. A víz biológiai szempontból fontos fizikai és kémiai 
tulajdonságai. 
2. A vízi élettájak és életközösségek. Az üledékek típusai. 
3. A vízi életközösségek. A fitoplankton 
4. A zooplankton, 
5. A makrozoobentikus közösségek szerepe a vizekben. 
6. A neuszton, pleuszton és a nekton. A makrofitonok. 
7. A bakterioplankton. A vizek anyagforgalma 
8. A biológiai vízminősítés hazai és EU-s módszerei. 
9. Bioindikáció. A makroszkopikus vízi gerinctelenek szerepe az ökológiai vízminősítésben. 
10. A vizes élőhelyek magyarországi típusai. Az állóvizek és a vízfolyások hidromorfológiája. 
11. A vizek szennyezése és az eutrofizáció. A természetes és mesterséges víztestek 
(halastavak) védelme az eutrofizáció ellen. 
12. A vízellátás, vízkezelés és a nagyüzemi jellegű szennyvíztisztítás biológiai vonatkozásai 
13. A tavas szennyvíztisztítás és a mesterséges vizes élőhelyek (Constructed Wetlands) 
14. Mérnökökológiai megoldások a vízgazdálkodásban és az élőhely-rehabilitáció területén. 
Évközi ellenőrzés módja:  
2 ZH 
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): kollokvium 
Oktatási segédanyagok:  
A tárgy előadásainak anyaga ppt. formátumban rendelkezésre áll. 
Ajánlott irodalom:  

– Felföldy L. (1981): A vizek környezettana. Általános hidrobiológia. Mezőgazdasági 
Kiadó. Budapest. ISBN: 9632301331 

– Padisák J. (2005): Általános limnológia. ELTE Eötvös Kiadó Kft. ISBN: 
9789634637219 

– Németh, J. (1998): A biológiai vízminősítés módszerei. Környezetgazdálkodási Intézet 
1998. ISBN:963602731 5 

– Lajkó I. (2004): A halászmester könyve. Szaktudás Kiadó Ház, Bp.: 
– Woynarovich E (2003): Vizeinkről mindenkinek. Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. 

(Budapest) 
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A tantárgy neve, kódja: Vízrendezés, MTMKG7028 
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 célja megismertetni a hallgatókat a különböző 
területhasználati igényeknek megfelelő vízgazdálkodási viszonyok megteremtését szolgáló 
síkvidéki és dombvidéki, felszíni és felszín alatti vízrendezés jelentőségével, módszereivel, 
eszközeivel, hatásaival. 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

1. A vízrendezés alapjai, célja, módszereinek áttekintése 
2. Vízkárok, termelőhelyi víztöbblet kialakulása, növények víztűrő képessége 
3. Dombvidéki vízrendezés 
4. Síkvidéki vízrendezés, belvízrendezés 
5. Vízhozammérés 
6. Csatornaméretezés 
7. Talajcsövezés célja, szükségessége, jelentősége, története 
8. Talajcsövezés alapjai és tudományos megalapozása (lizimetria) 
9. A talajcsövezéssel kapcsolatos talaj- és talajvíz vizsgálatok 
10. A talajcsövezés módjai, elemei 
11. A talajcsövezés anyagai és műtárgyai 
12. A talajcsőhálózatok tervezése 
13. A talajcsövezés méretezési módjai 
14. A talajcsőhálózatok kivitelezése, üzemeltetése és fenntartása 

A talajcsőhálózatok kivitelezése, üzemeltetése és fenntartása 
Évközi ellenőrzés módja: 1 db évközi zárthelyi dolgozat, a gyakorlatokon való kötelező 
(minimum 11 gyakorlat) részvétel, gyakorlati feladatok elvégzése, jegyzőkönyv vezetése.  
Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): Írásbeli, 3. Vizsgaalkalom 
Oktatási segédanyagok: előadások diasorai 
Ajánlott irodalom:  
1. Thyll Sz., Fehér F., Madarassy L. (1983): Mezőgazdasági talajcsövezés. 
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 
2. Kollár F. (1994): Mezőgazdasági vízgazdálkodás. 1. [köt.] Dombvidéki vízrendezés. 
Bp. Nemzeti Tankvk.,  Jegyzet 
3. Török L. (1994): Mezőgazdasági vízgazdálkodás. 2. [köt.] Síkvidéki vízrendezés. Bp. 
Nemzeti Tankönyv Kiadó, Jegyzet 
4. Eggelsmann, R. (1987.): Talajcsövezés. Tájépítés, mérnöki létesítmények, 
mezőgazdaság. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 
5. Fehér F., Horváth J., Ondruss L.(1986): Területi vízrendezés. Műszaki Kiadó, 
Budapest 
6. Thyll Sz. szerk. (1992): Talajvédelem és vízrendezés dombvidéken. Mezőgazda 
Kiadó, Budapest 
7. Petrasovits I. (1982): Síkvidéki vízrendezés és -gazdálkodás. Mezőgazdasági Kiadó, 
Budapest 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2020/21 tanév I. félév 

 
A tantárgy neve, kódja: Vízrendezés, MTOAG7204 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Juhász Csaba, egyetemi docens 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Riczu Péter, tudományos segédmunkatárs, 
Jóvér János, egyetemi tanársegéd 
Szak neve, szintje: Osztatlan agrármérnök MSc 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+1 K 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 
A tárgy oktatásának célja: Megismertetni a hallgatókat a különböző területhasználati 
igényeknek megfelelő vízgazdálkodási viszonyok megteremtését szolgáló síkvidéki és 
dombvidéki, felszíni és felszín alatti vízrendezés jelentőségével, módszereivel, eszközeivel, 
hatásaival. A hallgató képes lesz a vízkárok, termelőhelyi víztöbblet kialakulásának, 
növények víztűrő képességének értelmezésére, a dombvidéki vízrendezés agrotechnikai, 
műszaki, erdészeti megoldásainak, valamint síkvidéki vízrendezés elemzésére, és irányítás 
melletti tervezésére. A települések vízrendezési feladatainak, bel- és külterületi vízrendezés 
kapcsolatának tervezésére 
A tantárgy tartalma (14 hét bontásban): előadás/gyakorlat 
1. A vízrendezés alapjai, célja, módszereinek áttekintése. /Mértékadó fajlagos belvízhozam 
számítása.  
2. Vízkárok, termelőhelyi víztöbblet kialakulása, növények víztűrő képessége. / 
Csatornaméretezés. 
3. Dombvidéki vízrendezés. / Komplex belvíz-elvezetési feladat megoldása (belvízhozam 
számítás-csatornaméretezés, szivárgási veszteség meghatározása). 
4. Síkvidéki vízrendezés, belvízrendezés. / Talajcsövezés, a szívók távolságának 
meghatározása. 
5. Vízhozammérés. / A talaj vízháztartásának meghatározása. 
6. Csatornaméretezés. / Vízhiány meghatározás, öntözővíz-kijuttatás I. 
7. Talajcsövezés célja, szükségessége, jelentősége, története. / Gyakorlati vizsga teljesítése. 
8. Talajcsövezés alapjai és tudományos megalapozása (lizimetria). 
9. A talajcsövezéssel kapcsolatos talaj- és talajvíz vizsgálatok. 
10. A talajcsövezés módjai, elemei.  
11. A talajcsövezés anyagai és műtárgyai. 
12. A talajcsőhálózatok tervezése. 
13. A talajcsövezés méretezési módjai. 
14. A talajcsőhálózatok kivitelezése, üzemeltetése és fenntartása- 
Évközi ellenőrzés módja: - 
Gyakorlati aláírás és gyakorlati jegy megszerzése az utolsó heti gyakorlati foglalkozás 
alkalmával. A gyakorlati vizsga két részből áll. A hallgatók a gyakorlatot megalapozó 
elméleti háttértudásról adnak számot a Debreceni Egyetem elektronikus tananyagmegosztó és 
vizsgarendszerérén (https://elearning.unideb.hu/) keresztül. A vizsga modern formában, 
különféle kérdéstípusok (feleletválasztós, igaz-hamis, párosító, kiegészítendő típus, beépített 
válaszos típus, kiválasztó típus, stb.) révén teszteli a hallgatókat, folyamatosan randomizálva 
a kérdésbankban szereplő kérdéseket, megkeverve a lehetséges válaszok sorrendjét is, ezzel 
egyedivé téve a vizsgáztatást. Így a teljes tananyag lefedésre kerül a tesztkérdésekkel. (A 
rendszer folyamatos naplózásának köszönhetően a hallgatók egyéni teljesítménye, valamint az 
egyes csoportok teljesítménye nyomonkövethető és mérhető). A gyakorlati vizsga részét 
képezi a hidrológia ciklus egyes elemeinek kiszámítása egy konkrét számítási példán 
keresztül. 



Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): írásbeli vizsga, melynek végeredményét meghatározza a gyakorlati 
jegy. 
 
Oktatási segédanyagok: az előadások prezentációi. 
 
Ajánlott irodalom:  
 
1. Gribovszki Z. (2010): Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 9. A vízrendezés, mint a 
komplex vízgazdálkodás része. Sík-, hegy- és dombvidéki vízrendezés. Nyugatmagyarországi 
Egyetem, 30 p.  
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0027_MGIN9/ch01.html  
2. Kollár F. (1994): Mezőgazdasági vízgazdálkodás. 1. [köt.] Dombvidéki vízrendezés. 
Jegyzet. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 229 p.  
3. Török L. (1994): Mezőgazdasági vízgazdálkodás. 2. [köt.] Síkvidéki vízrendezés. Jegyzet. 
Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 105 p.  
4. Thyll Sz., Fehér F., Madarassy L. (1983): Mezőgazdasági talajcsövezés. Mezőgazdasági 
Kiadó, Budapest. 321 p. (ISBN: 963-231-608-8).  
5. Waller, P., Yitayew, M. (2016): Irrigation and Drainage Engineering. Springer 
International Publishing. 742 p. (ISBN: 978-3-319-05699-9).  
6. Javaid, M. S. (2015): Irrigation and Drainage – Sustainable Strategies and Systems. InTech 
126 p. (ISBN: 978-953-51-2123-7).  
7. Smedema, L. K., Vlotman, W. F., Rycroft, D. (2004): Modern Land Drainage: Planning, 
Design and Management of Agricultural Drainage Systems. CRC Press. 462 p. ISBN: 978- 
905-809-554-1. 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2020/21 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 
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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 
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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 
Pepó P. 2019.: Integrált növénytermesztés 1. Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó ISBN 
9789632867403 
Pepó P. 2019.: Integrált növénytermesztés 2. Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó ISBN 
9789632867410 
Pepó P. 2019.: Integrált növénytermesztés 3. Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó ISBN 
9789632867427 
 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
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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. 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
2020/2021. tanév II. félév 

 
A tantárgy neve, kódja: Agrárkörnyezetgazdálkodás I. MTMKG7007 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Juhász Csaba, egyetemi docens 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Dr. Nagy Péter Tamás, egyetemi docens 
Dr. Boczonádi Imre, adjunktus 
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).  



KÖVETELMÉNYRENDSZER 
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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 
 


