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A tantárgy neve, kódja: Felújítások hatása az erdei növényzetre, MTSZAB011 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Veres Szilvia, egyetemi docens 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Dr. Szalacsi Árpád vezérigazgató, címzetes 

egyetemi tanár, Nyírerdő Zrt 

Szak neve, szintje: összes szak,  BSc, MSc 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 1+1 K 

A tantárgy kredit értéke: 2 

 

A tárgy oktatásának célja: az erdészeti felújítások hatásának vizsgálata az erdő összes 

növényzeti összetevőjére (lombszint, cserjeszint, gyepszint elemei), az elemek 

természetvédelmi helyzetére, védelmének lehetőségeire. 

 

A tantárgy tartalma: 

Előadások: 

1. Az erdő legfontosabb szerkezet elemei: szintezettség, az egyes szintek funkciói, 

kialakulásukat meghatározó tényezők. 

2. Környezeti tényezők (víz, fény, tápanyag, talajhibák) szerepe az erdő működésében, 

felújulásában 

3. Térbeli változatosság: vegetációfejlődés, növényzeti kölcsönhatások, mozaikosság, 

erdőszegély szerepe; természetes szukcesszió 

4. Az erdészetileg fontos fafajok lényegre törő bemutatása (B, KTT, KST, CS, kőrisek, ill. 

külön csoportban EF, FF, A, nyarak, ill. újabb csoportban fontosabb elegyfajok, hársak, 

GY, juharok) 

5. Az erdőfejlődés fázisai (az újulati fázistól kezdve, összekapcsolva a fontosabb 

erdőnevelési feladatokkal) 

6. A felújítással kapcsolatos potenciális gondok: gyomosodás, természetvédelmi károk, 

klímaváltozás kérdése 

7. Felújítások és a vad kapcsolata, védelmi és fejlesztési lehetőségek 

 

Gyakorlatok terepi témakörei: 

 

1. Erdészeti felújítások növényzete, szerkezeti átalakulásai és gyomosodása (Nyírség) 

2. Erdészeti felújítások növényzete, szerkezeti átalakulásai és gyomosodása (Bereg-

Szatmári-sík)  

 

Évközi ellenőrzés módjai: nem releváns 

  

Számonkérés módja: félévi vizsgajegy szóban, beszámoló alapján, a 3-5 legfontosabb 

kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 

(szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

 

Oktatási segédanyagok: előadásanyagok 



         legújabb, tudományos áttekintő jellegű folyóiratcikkek 

 

 

Ajánlott irodalom: 

 

 Mátyás, Cs. szerk.: Erdészeti Ökológia, Mezőgazda Kiadó, Digitális Tankönyvtár, 

1997, www.tankönyvtar.hu 

 Somogyi Z. (szerk.): Erdő nélkül? - L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2001 

 Frank T. (szerk.): Természet - Erdő - Gazdálkodás. - MMTE, ProSilva Egyesület, Eger, 

2000. 
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A tantárgy neve, kódja: MTNY42-K2 Idegen nyelv 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Czellér Mária egyetemi docens 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Dr. Nagyné Bodnár Klára, Domonyi Renáta, Dr. 

Lázár Tímea, Dr. Hajdu Zita 

Szak neve, szintje: lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki BSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa:  2 Gy 

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja: A gyakorlat általános célja hogy a hallgatók a Közös Európai 

Referenciakeret (CEFR) által meghatározott komplex középfokú nyelvvizsga szintjének megfelelő 

tudásra tegyenek szert mind a négy fő nyelvi készség terén. Ezen a szinten a nyelvhasználó meg tudja 

érteni az összetettebb általános és szakszövegek fő mondanivalóját és fontosabb információit. Képes 

részletes és világos szövegalkotásra szóban és írásban az elvárt általános és szaknyelvi 

témakörökben. Ezen célok elérése érdekében a kurzus során a hallgatók jelentős szókincsre tesznek 

szert a nyelvvizsgán elvárt általános témakörök tekintetében, valamint megismerkednek a 

legfontosabb mezőgazdasági szakterületekkel idegen nyelven, és ezeken keresztül elsajátítják a 

szakterület jellemző szakszókincsét. A második félévében folytatódik az angol nyelvtan gerincét 

alkotó szerkezetek átismétlése, begyakorlás és elmélyítése, ami szükséges a további szaknyelvi 

tanulmányokhoz és hogy a hallgató a kurzus végén hatékonyan, a kommunikációt zavaró 

nyelvhasználati hibák nélkül tudjon részt venni a társalgásban általános és szakterületéhez 

kapcsolódó témákban. A nyelvi készségek közül elsődlegesen az írott-és hangzó szöveg értése , a 

beszédkészség és az íráskészség fejlesztése kap különös hangsúlyt.   

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. B2 szintű komplex próbanyelvvizsga feladatainak gyakorlása Írott és hallott szöveg értése, 

beszédkészség, íráskészség 

2. Az első félévben áttekintett nyelvtani elemek ismétlése, gyakorlása Szabadidő 1. ( hobbi, kisállatok 

tartása) Talajok, talajtan  

3. Szabadidő 2. (mozi, színház, koncertek, kiállítások, olvasás)  

Gabonatermesztés a világ különböző részein  



4. Szabadidő 3. Sport  

Gabonatermesztés a világ különböző részein  

5. Telekommunikáció (mobiltelefon, számítógép) Kertészet, zöldség és gyümölcstermesztés  

6. Étkezés 1.  

Kertészet, zöldség és gyümölcstermesztés 

7. Félévközi teszt, az eddig elsajátított ismeretek, készségek felmérése  

A nyelvvizsgához szükséges (üzleti) levelezés: panaszlevél, válasz panaszlevélre 

8.Egészséges táplálkozás, receptek  

Mezőgazdasági technológiák alkalmazása 

9. Egészséges életmód  

Mezőgazdasági technológiák alkalmazása 2. 

10. Betegségek, orvosnál  

Mezőgazdasági technológiák alkalmazása 3. 

11. Szolgáltatások 1.  

Növényvédelem  

12. Szolgáltatások 2.  

Genetika, génmódosított élelmiszerek 

13.A félév során vett általános és szakmai témakörök átismétlése, gyakorlása, szituációs párbeszédek, 

hallgatói önálló témakifejtés 

14. Félév végi teszt, a félév során elsajátított ismeretek, készségek felmérése írásban és szóban  

Évközi ellenőrzés módja: az órákon való részvétel kötelező. Az aláírás megszerzésnek feltétele az 

órákon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozatok megírása, órai prezentációk 

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

szigorlat): gyakorlati jegy 

Oktatási segédanyagok: internetes források 

 

Ajánlott irodalom (angol nyelv):  

Némethné Hock Ildikó:1000 questions, 1000 answers. Társalgási gyakorlatok az angol „A” típusú 

nyelvvizsgákhoz 

Róth N.- Senkár Sz.-Tóth Z.:Angol szóbeli gyakorlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó 

 

Kötelező irodalom (angol nyelv):  



Szaknyelvi szöveg- és feladatgyűjtemény, Bl szint, Agrár-és Környezettudomány, Zöld Út 

Nyelvvizsgaközpont, Szent István Egyetem  

Tímár Eszter: Words, words, words. Tematikus angol szókincsgyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó 

Róth N.- Senkár Sz.-Tóth Z.:Angol szóbeli gyakorlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó  

Írásbeli feladatgyűjtemény a társalkodó általános nyelvvizsgához 

 

Ajánlott irodalom (német nyelv) 

Tarpainé Kremser Anna – Sövényházy Edit: Kérdések és válaszok német nyelvből. Maxim Kiadó, 

Szeged, 223 old, ISBN: 978 963 8621 16 0 

Horváthné Lovas Márta: Magnet Deutsch 1. Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Kkt, Sopron, 232 old., 

ISBN: 978-963-9805-01-9. 

Horváthné Lovas Márta: Magnet Deutsch 1. Arbeitsbuch. Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Kkt, 

Sopron, 96 old., ISBN: 978-963-9805-02-6. 

 

Kötelező irodalom (német nyelv) 

Sprich einfach B2! Maxim Kiadó Szeged, 224 oldal, ISBN 978963261128 0 

Agrothemen –Mezőgazdasági társalgás németül 178 old. Összeállította: Kulcsár Dezsőné.  Debrecen. 

2000. Készült a Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar megbízásából a Vider- Plusz Bt. 

Nyomdaüzemében 

A Zöld Út Nyelvvizsgaközpont kiadványai: Feladatgyűjtemény az írásbeli vizsgához 

(Környezetgazdálkodási rész) 

Kiegészítő anyagok a szóbeli témákhoz és feladatokhoz Német középfok B2 

Hallott szöveg értése Német nyelv 

Dorothea Lévy- Hillerich:Kommunikation in der Landwirtschaft Cornelsen,171 oldal, ISBN 

9783464212349 

 

 

 

 


