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MINTA KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2017/2018. tanév II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Növénytermesztés gépesítése MTMNT7022 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Hagymássy Zoltán egyetemi docens 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  

Szak neve, szintje: növénytermesztőmérnök MSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+2 K 

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja: A hallgatók megismertetése a növénytermesztés gépesítése során 

alkalmazott berendezésekkel, eszközökkel, működési elvükkel, fő részeikkel, beállításuk 

paramétereivel. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. Talajművelés gépei I.  

2. Talajművelés gépei II. 

3. Vetőgépek I.  

4. Vetőgépek II. 

5. Tápanyag visszapótlás gépei I. 

6. Tápanyag visszapótlás gépei II. 

7. Öntözés gépei I.  

8. Öntözés gépei II.  

9. A növényvédelem gépei I.  

10. A növényvédelem gépei II.  

11. Betakarítás gépei I. Gabonakombájn 

12. Betakarítás gépei II. Kukorica betakarításának gépei. Gyökgumósok betakarításának 

gépei. 

13. Szálastakarmány betakarítás gépei. I.  

14. Szálastakarmány betakarítás gépei. II. 

Évközi ellenőrzés módja: a gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlatok 70%-án való 

részvétel kötelező. Az aláírás megszerzésnek feltétele a gyakorlatokon való részvétel. 

 

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

kollokvium, szigorlat): kollokvium 

 

Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 

 

Ajánlott irodalom:  

Szendrő Péter (szerk.): Mezőgazdasági géptan ISBN 9639121177 

Szendrő Péter (szerk.): Példák mezőgazdasági géptanból ISBN 9633562066 

Brian Bell: Farm Machinery ISBN 1903366682  

S Böttinger: Grundlagen der Landtechnik 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2017/2018. tanév II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Mezőgazdasági gépek üzemeltetése, MTMNT7035 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Vántus András, egyetemi adjunktus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Dr. Csatári Nándor  

Szak neve, szintje: növénytermesztő mérnök MSc 

Tantárgy típusa: szabadon választható 

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

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja a hallgatók megismertetése a 

növénytermesztés gépeivel, berendezéseivel és épületeivel. A hallgatók a tárgy teljesítésével 

elméleti és gyakorlati ismereteik révén képessé válnak a növénytermesztési munkák gépeinek 

működtetésére, illetve a működtetésben való részvételre. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. A növénytermesztő gazdaságok gépi munkái, erő- és munkagépei I. 

2. A növénytermesztő gazdaságok gépi munkái, erő- és munkagépei II. 

3. Az üzemek gépesítésének berendezkedési szempontjai I. 

4. Az üzemek gépesítésének berendezkedési szempontjai II. 

5. A mezőgazdasági gépek karbantartása, javítása, tárolása I. 

6. A mezőgazdasági gépek karbantartása, javítása, tárolása II. 

7. A gépüzemeltetés jellemző kiadásai, költségei I. 

8. A gépüzemeltetés jellemző kiadásai, költségei II. 

9. A gépüzemeltetés gépeket, gépműhelyt érintő jogszabályi feltételei I. 

10. A gépüzemeltetés gépeket, gépműhelyt érintő jogszabályi feltételei II. 

11. A gépüzemeltetés személyi jogszabályi feltételei I. 

12. A gépüzemeltetés személyi jogszabályi feltételei II. 

13. Precíziós mezőgazdaság üzemeltetési jellemzői, dokumentálás I. 

14. Precíziós mezőgazdaság üzemeltetési jellemzői, dokumentálás II. 

Évközi ellenőrzés módja: a gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlatok 70%-án való 

részvétel kötelező.  

Az aláírás megszerzésnek feltétele a gyakorlatokon való részvétel. 

 

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

kollokvium, szigorlat): kollokvium 

 

Oktatási segédanyagok:  
- az előadások diasorai 

- Szendrő P. 2003: Géptan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN: 963 286 021 7 

 

Ajánlott irodalom:  

Husti I. 2010: Műszaki és beruházási ismeretek. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. ISBN: 

978 963 9935 47 1 

Pakurár M. 2000: Mezőgazdasági alapismeretek. Egyetemi jegyzet, Debreceni Egyetem 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2017/18-as tanév 2. félév 

 

A tantárgy neve: Alkalmazkodó talajművelés MTMNT7007 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Rátonyi Tamás egyetemi docens 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: Növénytermesztő mérnök MSc 

A tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: II. félév, 2+1, Kollokvium 

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók ismereteket kapnak a talajminőség javítása, 

kímélése és a termőhelyi, gépesítési és gazdálkodási feltételek összefüggéseinek 

kérdésköreiből. Elsajátíthatják a növénytermesztés biztonságát megalapozó talajfeltételek 

létrehozásának, valamint a káros klímahatás enyhítésének talajművelés technológiai 

módszereit. Megismerik a talajok állapotát veszélyeztető degradációs folyamatokat, a 

talajállapot minősítésének módszereit, a hagyományos, és az alkalmazkodó környezetkímélő 

talajművelés jellemzőit, hatásait a talajra és a környezetre, valamint a környezeti károk 

megelőzésére alkalmas talajművelési módszereket. 

 

A tantárgy tartalma (14 hetes bontásban) 

1. A talajművelés fogalma, célja feladata és jelentősége. 

2. A talajt veszélyeztető leromlási folyamatok 

3. A talajművelés és a talajállapot összefüggései 

4. Talajvizsgálati eszközök és módok a talajművelés tervezése és minőségvizsgálata 

céljából 

5. A talajművelés műveleti elemei és eljárásai 

6. Hagyományos talajművelési rendszerek és jellemzői 

7. Alkalmazkodó, környezetkímélő talajművelési rendszerek és jellemzőik 

8. Új talajművelési irányzatok és rendszerek 

9. Eróziónak és deflációnak kitett területek művelésének irányelvei 

10. Barna erdőtalajok és csernozjom talajok művelésének irányelvei 

11. Szikes és réti talajok művelésének irányelvei 

12. Szélsőséges váz-, és a láptalajok művelésének irányelvei 

13. Nedvességtakarékos talajművelési rendszerek 

14. A mélyművelés tervezésének és végrehajtásának szempontjai 

15. Precíziós talajművelés eszközrendszere és végrehajtása 

 

Évközi ellenőrzés módja:  

 

Számonkérés módja: Kollokvium 

 

Oktatási segédanyagok:  

 

Ajánlott irodalom: 

Birkás M. (2006): Környezetkímélő, alkalmazkodó talajművelés. Akaprint Nyomdaipari Kft. 

Budapest. 366 pp. ISBN: 9630602598 

Birkás M. (2010): Talajművelők zsebkönyve. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 282. pp. ISBN 978-

963-286-626-0 



Birkás M. (2006) Földműveléstan és Földhasználat. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 414 pp. 

ISBN: 963286 2384 

Coughenour C.M., Chamala S. (2000) Conservation Tillage and Cropping Innovation. Iowa 

State University Press, Ames, Iowa. 360 pp. ISBN: 978-081381947 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2017/2018. tanév II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Mezőgazdasági informatika, MTMNT7004 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Várallyai László, egyetemi docens 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  

Szak neve, szintje: Növénytermesztő mérnöki MSc 
Tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 1+2 G 
A tantárgy kredit értéke: 3 
 

A tárgy oktatásának célja: A hallgatók a képzés során sajátítsák el a képzési program 
kompetenciák megszerzéséhez szükséges informatikai és számítástechnikai ismereteket. 
Ismerjék meg az adatbázis kezelés elméleti alapfogalmait, ismerjék az egyes adatmodelleket és 
modellezési technikákat. Sajátítsák el az Internet alkalmazási, a térinformatika a táblázatkezelő 
és statisztikai modellező rendszerek valamint információs rendszer ismereteket. 
 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 

1. Számítógép-hálózatok és Internet szolgáltatások.  
2. Táblázatkezelő és modellező rendszerek I.  
3. Táblázatkezelő és modellező rendszerek II..  
4. Térinformatikai alapjai.  
5. Térinformatikai rendszerek típusai.  
6. Alkalmazási területek és alkalmazási lehetőségek.  
7. Számonkérés 
8. Az adatbázis kezelés alapvető fogalmai és objektumai.  
9. Könyvtárhasználati hét.  
10. Relációs adatbázisok felépítéséhez szükséges objektumok, és azok használata.  
11. Szakmai lekérdezések készítése. 
12. Szakmai jelentések készítése. 
13. Szakmai információs rendszerekből exportált adatok konverziója Office programokba. 
14. Számonkérés 

 

Évközi ellenőrzés módja: Az előadásokon való részvétel erősen ajánlott, mivel ez 
számítástechnika teremben kerül megtartásra, így itt van lehetőségünk a tanultak azonnali 
kipróbálásra a gyakorlatban. A gyakorlati beszámoló megírása minimum 60%-ra az aláírás 
megszerzésének a feltétele. 
 

Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 
kollokvium, szigorlat): A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, ahol a szóbelin szerzett jegy 
valamint a gyakorlati beszámoló osztályzatának átlaga adja a hallgató végső vizsga jegyét. 
Feltétel: egyik sem lehet elégtelen, ebben az esetben ismételni kell a sikertelen beszámolót vagy 
szóbeli vizsgát! 
 
Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai és órai feladatok 
 

Ajánlott irodalom:  

Tanszéki szerzői kollektíva (2017) Üzleti informatika elektronikus jegyzet.  
Herdon Miklós-Rózsa Tünde (2011): Információs rendszerek az agrárgazdaságban. Szaktudás 
Kiadó Ház, Budapest. ISBN: ISBN: 9789639935679 



Detrekői Ákos-Szabó György: Bevezetés a térinformatikába, Nemzeti Tankönyvkiadó,  
Detrekői Ákos-Szabó György: Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó,  
Sárközi Ferenc: Térinformatika. On-line tananyag. htttp://www.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/ 
tbev.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2017/2018. tanév II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Szerves és biokémia (MTMNT7002) 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Kincses Sándorné dr. egyetemi adjunktus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: - 

Szak neve, szintje: Növénytermesztő MSc.  

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+2 K 

A tantárgy kredit értéke: 3 

A tárgy oktatásának célja: 
A növényekben előforduló szerves vegyületek megismerése mellett azok biológiai 

funkciójának tárgyalása, az intermedier anyagcserében való keletkezésük és lebontásuk 

ismertetése. Mennyiségük és minőségük befolyásolásának lehetőségei. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

15. Diének, poliének (terpének). Izoprénvázas vegyületek kémiai sajátságai, biológiai 

feladataik. 

16. Alkoholok és alifás oxovegyületek jellemzése. (Fizikai-kémiai sajátságaik. 

Legfontosabb képviselőik.) 

17.  Szénhidrátok. Mono- di- és poliszacharidok tulajdonságai. A szerkezet és a biológiai 

funkció kapcsolata.  

18.  Karbonsavak fizikai és kémiai tulajdonságai, fontosabb képviselőik. Láncban 

szubsztituált karbonsavak és biológiai funkcióik. 

19.  Észterek. Lipidek. (Csoportosítás, szerkezet, biológiai funkció.)  

20. Aminosavak, dipeptidek, polipeptidek. Fehérjék szerkezete, csoportosítása. A fehérjék 

biológiai funkciói. A fehérjeminősítés. Sejtmembránok szerkezete. 

21. Aromás vegyületek. A fenolok és kinonok kötésrendszere. Heterociklikus vegyületek. 

Indolváz, indolvázas vegyületek. Porfinvázas vegyületek és biológiai feladataik.  

22.  Nukleozidok és nukleotidok szerkezete. A NAD+, NADP+, FAD, ATP, ciklikus AMP 

szerkezete, biológiai szerepük. Nukleinsavak primer szerkezete, szekunder struktúrája. 

A nukleinsavak szerkezetének és biológiai funkciójának összefüggése.  

23. Az enzimek. Az enzimek osztályozása. Az enzimműködés szabályozása. A vitaminok 

közös jellemvonásai és hatásmechanizmusuk. Növényi hormonok.  

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

szintézis. C3 – C4 –utas növények.  

25. Szénhidrátok lebontása. A glikolízis, a citromsav-ciklus és a terminális oxidáció 

reakciósora, energiamérlege. A glükóz direkt oxidációja (pentóz-foszfát-ciklus). A 

glükóz reszintézise.  

26. Erjedési folyamatok. (Erjedési útvonalak az élelmiszerek és takarmányok előállítása 

során.) 

27.  A zsírok anyagcseréje. A zsírsavak bioszintézise. A telitett, a telítetlen, a páros és a 

páratlan szénatomszámú zsírsavak lebontása, energiamérlege. Glioxálsav ciklus és 

jelentősége az olajosmagvúakban.  

28.  Aminosavak felépítése. Aminosav családok. Fehérjeszintézis. Fehérjék hidrolízise, 

aminosavak lebontása, kapcsolatuk a citrát-körrel. A sejt energiatermelő és energia-

felhasználó folyamatainak kapcsolata.   

Évközi ellenőrzés módja: A gyakorlatok anyagaiból ZH írás. A gyakorlatokon kötelező a 

részvétel. (Hiányzás: max. 30%, 2 alkalom) A gyakorlati ZH-k (mindegyik) megfelelt szintű 



abszolválása (51%) feltétele az aláírásnak. Pótlási, javítási lehetőség a gyakorlatvezető tanárral 

egyeztetett időpontban a szorgalmi időszak utolsó hetében, illetve a vizsgaidőszak első három 

hetében. 

Számonkérés módja: A vizsgaidőszakban szóbeli kollokvium.  

 

Oktatási segédanyagok: 

 

Ajánlott irodalom:  

1. Boross L. – Sajgó M.: A biokémia alapjai, Mezőgazda Kiadó, 2003, ISBN 

963286039x 

1. Tóth Gy.: Szerves és biokémia I-II., egyetemi jegyzet, Debrecen, 1984 

2. Bot Gy.: A szerves kémia alapjai, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1980, ISBN 

9632401506 

3. Elődi P.: Biokémia, Akadémia Kiadó, Budapest, 1989 

4. Christopher K. Mathews: Biochemistry ISBN 0805350152 

 

Debrecen, 2018. február 5. 

 

Kincses Sándorné dr. 

tárgyfelelős oktató 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2017/2018. tanév 2. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Alkalmazott talajtan MTMNT7003 

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

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: - 

Szak neve, szintje: Növénytermesztő mérnöki MSc. 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+2 K 

A tantárgy kredit értéke: 3 
A tárgy oktatásának célja: A tantárgy célkitűzése, hogy hallgatók megismerjék a talaj 

összetételét, funkcióit, valamint sajátítsák el a talajok fontosabb fizikai, kémiai és biológiai 

tulajdonságait. Ismerjék meg továbbá a talajképződés feltételrendszerét, a talajban lejátszódó 

folyamatokat és a folyamatok közötti összefüggéseket. Sajátítsák el a mezőgazdasági termelést 

megalapozó folyamatok talajtani alapjait. Képesek legyenek a talajjal kapcsolatos új ismeretek 

befogadására. Az ismeretek átadásakor törekszünk a korszerű gondolkodás- és szemléletmód 

kialakítására (fenntartható, környezetkímélő gazdálkodás, biogazdálkodás) 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. hét:  

A talaj fogalma, felépítése, funkciói és a talaj környezeti szerepe. A talajszelvény. A talaj 

képződése. A talajképző tényezők és folyamatok szerepe a talajok tulajdonságaira. A talajképző 

ásványok és kőzetek, mint a talajképződés alapanyagai. A talaj szerepe a környezeti elemek 

rendszerében. 

2. hét 

A talajfizikai jellemzők áttekintése. A talaj színe, a talajszemcsék mérete, a talaj textúrája, a 

talaj sűrűsége és térfogattömege, a talajok porozitása, a talaj szerkezete és a talajok 

vízgazdálkodása 

3. hét 

A talaj kémiai tulajdonságainak áttekintése. Szerves anyagok a talajban, humuszosodás, a 

humusz szerepe a talajban. Kolloidok a talajban, a talaj adszorpciós tulajdonsága. A talajok 

kémhatása. Redoxi folyamatok a talajban. 

4. hét 

A magyarországi talajok osztályozása. A talaj főtípusok kialakulása. Az éghajlati hatásra és a 

vízhatására kialakult talajok képződési körülményeinek és tulajdonságainak jellemzése. 

5. hét 

A talaj fejlődése. A talajtulajdonságok csoportosítása időbeli változékonyságuk alapján. 

6. hét 

A természetes ökológiai tényezők talajtani hatásai. A talajtulajdonságok talajtermékenységre 

gyakorolt hatásai. A termékenységet rontó talajtulajdonságok. 

7. hét 

Emberi tevékenység hatása a talajra. Talajművelés, talajhasználat talajtani hatásai. Vízháztartás 

szabályozása, vízrendezés. Melioráció, rekultiváció. Szennyvizek, szennyvíziszapok és 

hígtrágyák elhelyezése a talajokon. 

8. hét 

Tápanyag-gazdálkodás a fenntartható mezőgazdasági fejlődés keretében. Precíziós 

gazdálkodás talajtani vonatkozásai. 

 

 



9. hét 

Talajtermékenységet csökkentő talajhibák és javításuk I.. Vízhiány, vízfölösleg, az öntözés 

kockázatai. A talaj túlzott tömörödése/lazasága. 

10. hét 

Talajtermékenységet csökkentő talajhibák és javításuk II. A talaj szélsőséges kémhatása, a talaj 

magas sótartalma, szikesedés. 

11. hét 

A tápanyag-gazdálkodás talajvédelmi vonatkozásai. A nitrogén-, a kálium- és a foszfor 

trágyázás környezeti vonatkozásai. 

12. hét 

A talajszennyezők fajtái és az általuk okozott károsodások. Szerves szennyezőanyagok. 

Szervetlen szennyezőanyagok. Talajtisztítási módszerek. 

13. hét 

A vízbázis védelme. A felszín alatti vizek szennyező forrásai. Felszín alatti vizek 

Magyarországon. 

14. hét 

Földértékelés, talajminősítés. A termőföld értékelés alapelvei és módszerei. A magyarországi 

földértékelési rendszer. 

Évközi ellenőrzés módja: 

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlat anyagából zárthelyi megírása. 

Eredménytelen zárthelyiket egy alkalommal javítani lehet. A gyakorlati követelmények nem 

teljesítése esetén a félév elismerését meg kell tagadni.  

 

Számonkérés módja: A vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlat sikeres teljesítése. A félév 

lezárása kollokviummal történik. 

 

Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 

 

Ajánlott irodalom: 

 

1) Stefanovits Pál, Filep György, Füleky György: Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 1999. 

ISBN 963 9239 13 5. 

 

 2) Környezetmérnöki Tudástár, Füleky György: Talajvédelem, talajtan. 

Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre 

http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/anyagok/03-Talajtan-talajvedelem.pdf 

 

 3) Kátai János: Alkalmazott talajtan (2011) TAMOP 4.2.5 Pályázat könyvei 

Kiadó: Debreceni Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Pannon Egyetem 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_1A_Book_02_Alkalmazott_talajtan/a

datok.html 

 

Debrecen, 2018. február 5. 

 

 Dr. Csubák Mária 

 egyetemi docens 

 tantárgyfelelős 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2017/2018. tanév II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Jogi és EU ismeretek MTMNT7015 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Andorkó Imre Péter adjunktus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: - 

Szak neve, szintje: növénytermesztő mérnöki MSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 1+1 

A tantárgy kredit értéke: 2 

 

A tárgy oktatásának célja: A tantárgy keretében a hallgatók megismerik az alapvető jogi 

fogalmakat, áttekintést kapnak a magyar és az európai uniós jogforrási rendszerről. 

Megismerkednek az Európai Unió intézményeivel, történetével, működésével, valamint 

ismereteket szereznek a magyar és az európai uniós jog kapcsolatáról. 

 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
 

1. Bevezetés, jogi alapfogalmak, jogszabálytan, a jogszabályok hierarchiája, a jogalkotó szervek, a 

jogszabályok érvényessége, hatályossága. 

 

2. Jogi alapfogalmak, jogszabálytan, a (magyar belső) jogszabályok hierarchiája, a jogalkotó szervek. 

 

3. Polgári eljárásjogi alapfogalmak, a per alanyai, a magyar bírósági szervezetrendszer, a határozatok, 

a per menete. 

 

4. Az Európai Unió története, az Európai Unió kialakulásának folyamata (az európai integráció 

története). 

 

5. Az Európai Unió intézményei I.: Az Európai Tanács és a Tanács. 

 

6. Az Európai Unió intézményei II.: Az Európai Bizottság. 

 

7. Az Európai Unió intézményei III.: Az Európai Parlament és az európai ombudsman. 

 

8. Az Európai Unió intézményei IV.: Az Európai Unió Bírósága. 

 

9. Az Európai Unió intézményei V.: Az Európai Központi Bank és a Számvevőszék. 

 

10. Az Európai Unió jogforrásai: elsődleges, másodlagos jogforrások. 

 

11. Az EU sajátos döntéshozatali mechanizmusa: a rendes jogalkotási eljárás, egyéb döntéshozatali 

eljárások. 

 

12. Az Európai Unió jogrendje és a tagállami jogrend: az uniós jog közvetlen hatályának és 

elsőbbségének elve.  

 

13. A tagállami kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárások; a semmissé nyilvánítási eljárás; a 

mulasztási per és az érvénytelenségi kifogás. 

 

14. Alapjogok az Európai Unióban, az uniós polgárság. 

 



 

Évközi ellenőrzés módja:  

Az előadásokon való részvétel az egyetemi szabályzatoknak megfelelően kötelező. 

 

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

kollokvium, szigorlat): kollokvium 

 

Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 

 

Ajánlott irodalom: 

 

Gombos Katalin: Az Európai Unió jogának alapjai (CompLex, Budapest 2012.) 

 

Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról (HVG-ORAC, Budapest, 2007.) 

 

Várnay Ernő  – Papp Mónika: Az Európai Unió joga (KJK-KERSZÖV, Budapest, 2010.) 

 

Osztovics András (szerk.): EU-jog (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2017/2018. tanév II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Növénytermesztés I., MTMNT7008 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Pepó Péter, egyetemi tanár 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: növénytermesztő mérnök MSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+2, K 

A tantárgy kredit értéke: 4 

 

A tárgy oktatásának célja:  
A tantárgy oktatásának általános célja A növénytermesztés tantárgy keretében a hallgatók 

elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak a növénytermesztés diszciplína és társdiszciplínák 

ismereteiből azok innovatív és kreatív alkalmazásáról. Megismerik a különböző növények 

termesztéstechnológiának elemeit, azok alkalmazási feltételeit, a technológia fejlesztés 

lehetőségeit és korlátait. Különös hangsúlyt fektetünk a növénytermesztési technológiák 

quantitatív és qualitatív aspektusaira és a legújabb innovációs-tudományos eredmények 

adaptációjára, azok beépítésére a tananyagba. A hallgatók ismeretei biztos alapot jelentenek 

arra, hogy a megismert technológiákat nemcsak alkalmazására, hanem továbbfejlesztésére is 

képesek lesznek. 

 

A tantárgy tartalma (25 óra bontásban):  

1. Konvencionális és integrált növénytermesztés elméleti alapjai 

2. A konvencionális és integrált növénytermesztés elemei 

3. Konvencionális és integrált növénytermesztés gyakorlata 

4. Konvencionális és integrált gabonatermesztés általános kérdése 

5. Konvencionális és integrált gabonatermesztés speciális kérdései I. 

6. Konvencionális és integrált gabonatermesztés speciális kérdései II. 

7. Konvencionális és integrált termesztéstechnológia gabonanövényeknél I. 

8. Konvencionális és integrált termesztéstechnológia gabonanövényeknél II. 

9. Konvencionális és integrált búzatermesztés I. 

10. Konvencionális és integrált búzatermesztés II. 

11. Konvencionális és integrált búzatermesztés III. 

12. Konvencionális és integrált kukoricatermesztés I. 

13. Konvencionális és integrált kukoricatermesztés II. 

14. Konvencionális és integrált kukoricatermesztés III. 

 

Évközi ellenőrzés módja:  

Az előadásokon a részvétel ajánlott. Zh-k sikeres megírása. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2017/2018. tanév II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Biológiai alapok, fajtahasználat, MTMNT7033 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szabó András, adjunktus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  

Szak neve, szintje: növénytermesztő mérnök MSc 

Tantárgy típusa: választható 

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

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja:  
A tantárgy oktatása során megismertetjük a hallgatókkal a vetőmag és szaporítóanyag 

termesztésének és használatának feltételeit, a vetőmag-vizsgálati módszereket. A megfelelő 

minőségű vetőmag és szaporítóanyag előállításához és felhasználásához, valamint a korszerű 

fajtahasználathoz nemzetgazdasági érdekek fűződnek. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
1. A vetőmagtermesztés kialakulása, a vetőmagtermesztés- és feldolgozás állami felügyeletének 

kialakulása. A vetőmagtermesztés, nemesítés és forgalmazás intézményi háttere és jogi szabályozása 

2. A fajtahasználat és a vetőmag-minősítés nemzetközi szervezetei  

3. Hazai és nemzetközi vetőmagtermesztés helyzete, a vetőmag-előállítás jelentősebb ágazatai  

4. Magyarország és az EU vetőmag kereskedelme 

5. A vetőmagtermelés és –forgalmazás hazai rendszere 

6. A növényfajták állami elismerése és a fajtavédelem 

7. A növényfajták elismerésének államigazgatási rendszere, szabályozása az EU-ban, a növényfajták 

védelme 

8. Szántóföldi ellenőrzés végrehajtása. A vetőmagvizsgálat, vetőmag-minősítés folyamata 

9. Őszi búza fajtahasználatának és vetőmagtermesztésének gyakorlati technológiája. 

10. Egyéb kalászosok fajtahasználatának és vetőmagtermesztésének gyakorlati technológiája. 

11. Hibrid kukorica fajtahasználatának és vetőmagtermesztésének gyakorlati technológiája. 

12. Napraforgó fajtahasználatának és vetőmagtermesztésének gyakorlati technológiája 

13. Cukorrépa fajtahasználatának és vetőmagtermesztésének gyakorlati technológiája. 

14. Lucerna fajtahasználatának és vetőmagtermesztésének gyakorlati technológiája 

 

 

Évközi ellenőrzés módja:  

Az előadásokon és a gyakorlatokon való részvétel javasolt. 

 

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

kollokvium, szigorlat): kollokvium 

 

Oktatási segédanyagok: az előadások anyagai 

 

Ajánlott irodalom:  

Lázár László – Izsáki Zoltán (2004): Szántóföldi növények vetőmagtermesztése és 

kereskedelme. Mezőgazda Kiadó 666 p. ISBN: 9789632861081  

Bedő Zoltán (2004): A vetőmag születése. Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. 540 p. ISBN: 

9789635028009 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2017/2018. tanév II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Az EU növénytermesztése, MTMNT7041 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Dóka Lajos Fülöp, adjunktus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Dr. Szabó Éva adjunktus 

Szak neve, szintje: növénytermesztő mérnök MSc 

Tantárgy típusa: választható 

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

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja:  
A tantárgy oktatásának célja a hallgatókkal megismertetni a fontosabb ökológiai és ökonómiai 

termelési feltételeket az EU-n belül, az ezt meghatározó szervezetek tevékenységének 

ismertetésével együtt: A Közös Agrárpolitika (CAP) lényege. A vidékfejlesztés, mint az 

agrárpolitika szerves része. Maastrichti Szerződés tartalma. Római szerződés lényege. GATT: 

(Mezőgazdasági Megállapodás) importvédelem. A kvótarendszer és követelményei. WTO: 

(Kereskedelmi Világszervezet) a magyar mezőgazdasági exporttámogatás. EMOGA: (Európai 

Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap) hatása az agrárgazdaság versenyképességére. 

CMO: (Közös Piaci Szervezetek) piacszabályozó szerepe. Az EU keleti agrármodellje. Az állat- 

és növényegészségügyi szabályozás rendszere. A növénytermesztés fontosabb ágazatainak 

helyzete az EU-ban. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

1. Az EU növénytermesztésének áttekintése, fejlődési szakaszai.  

2. Az EU növénytermesztésének ökológiai és ökonómiai sajátosságai  

3. Az EU növénytermesztésének jelenlegi helyzete, intézményrendszere. 

4. Az EU mezőgazdaságpolitikája és szervezetei.  

5. Az organikus gazdálkodás jellemzői és irányai az EU-ban  

6. A gabonafélék termesztésének helyzete és sajátosságai az EU-ban  

7. A fehérjenövények termesztésének helyzete és sajátosságai az EU-ban  

8. Az olajos növények termesztésének helyzete és sajátosságai az EU-ban  

9. A gyökgumósok termesztésének helyzete és sajátosságai az EU-ban  

10. Az egyéb ipari növények termesztésének helyzete és sajátosságai az EU-ban  

11. A gyógy- és fűszernövények termesztésének helyzete és sajátosságai az EU-ban 

12. A vetőmagtermesztés helyzete és sajátosságai az EU-ban  

13. A tápanyaggazdálkodás és sajátosságai az EU-ban. 

14.  A vízgazdálkodás és sajátosságai az EU-ban 

 

Évközi ellenőrzés módja:  

Az előadásokon a részvétel ajánlott. Kiselőadás tartása. 

 

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

kollokvium, szigorlat): kollokvium 

 

Oktatási segédanyagok: az előadások anyagai 

 

  



Ajánlott irodalom:  

David Lea (Ed.): Agricultural and Mineral Commodities Year Book. Europa Publications, 

Taylor & Francis Group. London. 2002. ISBN: 1-85743-150-2.  

Dr. Tóth P.:.(2004): Magyar mezőgazdaság az EU-ban. Könyvajánló, Budapest  

Halmai Péter (szerk.) (2002): Az Európai Unió agrárrendszere, Mezőgazda Kiadó, Bp. ISBN: 

9789632863702  

Kiss J:.(2001): A magyar mezőgazdaság világgazdasági mozgástere. Akadémiai Kiadó, 

Budapest  

Maurice Eddowes: Crop Production in Europe. Oxford University. 1977. ISBN-13: 978- 

0198594604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2017/18 tanév 2. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Termesztett Növények Élettana, MTMNT7001 

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

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: - 

Szak neve, szintje:Növénytermesztő mérnök MSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+2 K 

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja: A Termesztett Növények Élettana előadások és gyakorlatok során 

az ismeretanyagot a növények életjelenségeinek és életfolyamatainak az ismerete képezi. 

Megismeri a szerkezet-funkció növénybiológiai szintű értékelését, kiemelten kezelve a 

növénytermesztési gyakorlat során felvetülő fiziológiához kapcsolódó kérdéseket. A 

gyakorlatokon az elvégzett kísérletekkel a hallgatók betekintést nyernek a növényélettani 

kísérletek tervezésébe és módszertanába, gyakorlati alkalmazhatóságába, 

problémamegoldásba. A kísérletek segítik az elméleti anyag megértését, elsajátítását. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. Biológiai alapfogalmak, Fotoszintézis I.  (fényreakció) 

2. Fotoszintézis II. (CO2-redukció) 

3. Fotoszintézis III. (ökofiziológia) 

4. Légzés I. (dehidrogenálás) 

5. Légzés II. (végoxidáció) 

6. Vízgazdálkodás 

7. Ásványi anyagcsere 

8. Hormonális szabályozás I. (auxinok, gibberellinek) 

9. Hormonális szabályozás II. (citokininek, abszcizinsav, etilén) 

10. Növekedés, fejlődés 

11. Fotomorfózisok 

12. Virágzás 

13. Termésképzés 

14. Öregedés fiziológiája 

 

Évközi ellenőrzés módja:  
 

A gyakorlatokon kötelező a részvétel. A hiányzások lehetséges mértékét a Tanulmányi és 

Vizsga Szabályzat szabályozza. A félév aláírásának feltétele e részvétel mellett a gyakorlatokról 

jegyzőkönyv készítése. A jegyzőkönyvek leadása az e-learning rendszerbe történő feltöltéssel 

abszolválható. Az egyes gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek feltöltésének határideje az 

e-learning rendszerben, előre láthatóan a gyakorlatok teljesítését követően két héttel lesz 

megadva. A gyakorlat a teljesített, vagy nem teljesített minősítéssel lesz értékelve. A gyakorlat 

nem teljesítése elégtelen gyakorlati jegy következménnyel illetve az aláírás megtagadásával jár. 

 

Számonkérés módja A szorgalmi időszakban a heti 2 óra előadás látogatása kötelezően 

ajánlott. Konzultációs lehetőség előre egyeztetett időpontban egyénileg vagy csoportosan a 

tanszék növényélettan oktatóinál. Az előadások anyagaiból szóban felelnek, kiadott kérdések, 



témakörök alapján, a felelt eredménye a gyakorlat teljesítése esetén vizsga jegyként kerül 

regisztrálásra. 

  

 

Oktatási segédanyagok:  
Gimnáziumi biológiai alaptankönyvek!!! 

Pethő Menyhért: Mezőgazdasági növények élettana. Akadémiai Kiadó, Budapest 2002., 508 o. 

ISBN 963 05 7486 3 

Lévai László: Növényélettani gyakorlatok. Egyetemi jegyzet. 1997.; 84 oldal 

e-learning rendszerben feltöltött jegyzetek 

Előadásanyagok:  

E-learning rendszer 

 

Ajánlott irodalom:  

 

Erdei László: Növényélettan. JATE Press, Szeged.  2004. 366 o. ISBN 963 482 668 7 

Farkas Gábor: Növényi biokémia, Akadémia Kiadó 1978. 

Szalai István: A növények élete I-II. JATEpress, Szeged, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2017/18. tanév II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Mezőgazdasági mikrobiológia, MTMNT7005 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Karaffa Erzsébet Mónika, egyetemi docens 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Dr. Pál Károly, tudományos főmunkatárs 

Szak neve, szintje: Növénytermesztő mérnöki MSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

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

A tantárgy kredit értéke: 2 

 

A tárgy oktatásának célja:  
A tantárgy oktatásának célja, olyan mikrobiológiai alapismeretek nyújtása, melyek 

hozzájárulnak a szak- és más kapcsolódó tantárgyak jobb elsajátításához. Mezőgazdasági 

szempontból kiemelkedően fontos mikrobiológiai ismeretek speciális fejezeteinek és 

környezetvédelmi vonatkozásainak ismertetése, a legújabb, korszerű tudományos ismeretek 

felhasználásával. A tantárgy keretén belül a hallgatók megismerik a Mikrobiológiai folyamatok 

szerepe és jelentősége a növénytermesztésben. A gyakorlatokon néhány alapvető vizsgálati 

módszer és azok készség szinten való kivitelezésének elsajátítása a cél.. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  
1. A mikrobiológia tárgya, története, célja 

2. A mikrobák felépítő elemek és makromolekulák 

3. A mikrobák metabolizmusa és tenyésztése 

4. Mikrobiális genetika 

5. A mikrobák evolúciója és rendszerezése 

6. A prokarióta sejtek felépítése 

7. Fontosabb prokatióta csoportok és jellemzésük  

8. Az eukarióta sejtek felépítése, a protozoonok jellemzése és főbb csoportjaik 

9. A gombák jellemzése, és rendszerezése 

10.  A fontosabb gomba csoportok és fajok jellemzése 

11. Immunológiai alapfogalmak, fontosabb immunkológiai módszerek 

12. A mikrobiális anyagcsere sokszínűsége 

13. Biogeokémiai ciklusok és bioremediáció alapjai 

14. Mikrobák szerepe a mezőgazdaság szempontjából fontos folyamatokban 

 

Évközi ellenőrzés módja: a gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlatok 70%-án való 

részvétel kötelező. A gyakorlatokhoz kapcsolódóan jegyzőkönyvet kell leadni a hallgatónak.  

Az aláírás megszerzésnek feltétele a gyakorlatokon való részvétel. 

 

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

kollokvium, szigorlat): kollokvium 

 

Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 

 

Ajánlott irodalom:  

Madigan, M. T, Martinko, J. M., Bender K., Buckley, D., Stahl, D (2015): Brock Biology of 

Microorganisms, Benjamin Cumming, 14th edition  1030 oldal, ISBN 978-1-292-01831-7 

Márialigeti Károly szerk: Bevezetés a prokarióták világába (2013), ELTE TTK online jegyzet, 

597 oldal, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 



Deák Tibor, Kiskó Gabriella, Maráz Anna, Mohácsiné Farkas Csilla (2006): Élelmiszer-

mikrobiológia. Mezőgazda Kiadó, Bp. 377oldal,  ISBN 978-963-286-525-6 

Jakucs E., Vajna L. (2003): Mikológia. Agroinform Kiadó, Budapest 478 p. ISBN: 963-502-

776-1 

Török Júlia Katalin: Bevezetés a protisztológiába (2012), ELTE TTK online jegyzet, 240 

oldal, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2017/2018. tanév II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Szántóföldi növények minőségvizsgálata, MTMNT7020 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Ungai Diána, adjunktus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  

Szak neve, szintje: Növénytermesztő mérnök MSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

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

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja: A különböző szántóföldi takarmány és élelmiszer növények 

tárolásának és feldolgozásának megismertetése a hallgatókkal minőségi (átvételi, feldolgozási) 

szempontból. Elméleti és gyakorlati alapismeretek elsajátítása a kémiai összetétel, a tárolást 

befolyásoló tényezők, a tárolási technológiák, feldolgozást befolyásoló minőségi tényezők, 

feldolgozási technológiák témakörében és az ehhez kapcsolódó fizikai-, kémiai-, reológiai-, 

mikrobiológiai módszerek (gyors- és műszeres módszerek) ismertetése. Ez magában foglalja a 

gabonaféléket, olajnövényeket, a cukorrépát, a burgonyát, továbbá egyéb szántóföldön 

termesztett élelmiszeripari alapanyagokat. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. A termékminősítés rendszere hazánkban és a világon  

2. Az élelmiszerekre vonatkozó szabályozás és ellenőrzés, határértékek. 

3. A Magyar Élelmiszerkönyv, a FAO-WHO Codex Alimentárius. 

4. Minőségvizsgálati módszerek és eszközök. Az AOAC, AACC és ICC módszerek 

5. Laboratóriumi körmérések szervezése és kiértékelése. Vizsgálatok ellenőrzése hiteles 

anyagmintákkal. Vizsgáló laboratórium, akkreditáció. 

6. Organoleptikus vizsgálatok. 

7. Gabonaipari minősítés.  

8. Búza- és lisztvizsgálati fizikai módszerek. 

9. Búza és lisztvizsgálati reológiai módszerek. 

10. Búza és lisztvizsgálati módszerek (fehérje, sikér, enzimes állapot) 

11. Próbacipó sütés.  

12. Burgonya 

13. Cukoripar (alapanyag és késztermék minősítése) 

14. Növényolajipar (alapanyag és késztermék minősítése, zsívsavösszetétel) 

 

Évközi ellenőrzés módja: a gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlatok 70%-án való 

részvétel kötelező. Hiányzás esetén jegyzőkönyvet kell leadni a hallgatónak az elmulasztott 

gyakorlat anyagából (elméleti és gyakorlati ismertető). 

Az aláírás megszerzésnek feltétele a gyakorlatokon való részvétel. 



 

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

kollokvium, szigorlat): kollokvium 

 

Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 

 

Ajánlott irodalom:  

Győri Z. (1999): A mezőgazdasági termékek tárolása és feldolgozása. DATE . Egyetemi 

jegyzet 

Győri Z.-Győriné Mile I.: A búza minősége és minősítése. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 

Budapest, 1998. 

Szilágyi Sz.- Borbély J.-né: Gabona és gabonaőrlemények vizsgálata. DATE, Egyetemi 

Karácsony L.: Gabona-, liszt-, sütő- és tésztaipari vizsgálati módszerek. Mezőgazdasági Kiadó, 

Budapest, 1970. 

Kent K. Stawart-John R. Whitaker: Modern Methods of Food Analysis. Avi Publishing 

Company, INC Westport, Connecticut, 1984. 

D'Appolonia, Bert L.. - St. Paul The farinograph handbook /: AACC, 1984 

Faridi, Hamed. - St. Paul The alveograph handbook /: AACC, 1987 

Shuey, William C.. - St. Paul The amylograph handbook /: AACC, 1982 

St. Paul Approved methods of the American Association. -: AACC, 1984 

Official methods of analysis of AOAC international / Cunniff, Patricia. -  : AOAC, 1995 

Kruppa J. (szerk.): A burgonya és termesztése IV. Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. Budapest. 

1999. 

 


