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KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2021/2022. tanév I. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Etológia MTBL7038 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szendrei László, egyetemi adjunktus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  

Szak neve, szintje: vadgazda mérnöki BSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa:  4+4 óra K 

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja: A természetvédelmi szakemberek nem nélkülözhetik az adott 

élőlények viselkedésével kapcsolatos ismereteket. Az etológia az alapja a korszerű, eredményes 

és ugyanakkor szakszerű vadgazdálkodásnak. Az egyes vadászható (és védett) állatfajok 

szokásainak, viselkedésének ismerete egyben a vadászat, vadgazdálkodás feltétele. Az 

élőhelyfejlesztés, takarmányozás, vadtenyésztés, vadvédelem és a vadászati módok 

alkalmazása egyaránt az illető vadfaj viselkedésének a függvénye. Ezekkel kapcsolatban 

kívánja a tárgy a fontosnak tartott ismereteket összegezni. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. Az etológia története  

2. A magatartásszabályozás endogén tényezői 

3. Zárt genetikai programok (reflex és taxis)  

4. Zárt genetikai programok (öröklött mozgási mintázat, plasztikus viselkedés)  

5. Nyitott genetikai programok (embrionális tanulás, imprinting)  

6. Nyitott genetikai programok  

7. Tanult magatartásformák  

8. A csoportalkotás  

9. Az agresszió, Rangsor-dominancia  

10. Territorialitás  

11. A kommunikáció  

12. Szaporodással kapcsolatos viselkedésformák  

13. Létfenntartási magatartásformák  

14. A viselkedés kialakulására ható szelekció   

 

Évközi ellenőrzés módja:  

Az aláírás megszerzésnek feltétele az előadáson való részvétel.  

 

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

kollokvium, szigorlat): kollokvium 

 



Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 

 

Ajánlott irodalom:  

1. Bihari Z. (2008): Etológia Egyetemi jegyzet. Debrecen  

2. Barash D.P. (1980): Szociobiológia és viselkedés. Natura, Budapest 239pp.  

3. Barta Z., Liker A., Székely T. (szerk.) (2002): Viselkedésökológia. Osiris Kiadó, Budapest 

242. p.  

4. Csányi V. (1994): Etológia. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest 755.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2021/2022. tanév I. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Mezőgazdasági kémia (MTBL7039) 

A tantárgyfelelős neve, beosztása Erdeiné Dr. Kremper Rita, egyetemi adjunktus  

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: - 

Szak neve, szintje: Vadgazdamérnök BSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 8+0 K 

A tantárgy kredit értéke: 4 

A tárgy oktatásának célja: Cél, hogy a hallgatók elsajátítsák az agrokémia alapismereteit, a 

növénytáplálással kapcsolatos fontos alapelveket, összefüggéseket, megismerjék a 

környezetkímélő tápanyaggazdálkodás megvalósításának céljait, feladatait. 

 

A tantárgy tartalma :  

 

 A környezetkímélő tápanyaggazdálkodás célja, az intenzív, integrált és biogazdálkodás 

jellemzése trágyahasználat szempontjából, a műtrágyafelhasználás alakulása 

Magyarországom 

 A műtrágyák potenciális környezetkárosító hatása, A növényi tápelemek és 

osztályozásuk. Esszenciális elemek az állati szervezetben 

 A növények kémiai összetétele (víz, szárazanyag-, hamu és szervesanyagtartalom).  

 Tápanyagok mozgása: a talajtól a gyökérfelületéig, a gyökérfelülettől anövényi sejtekig. 

Ionadszorpció a talajban.  

 A talaj kémahatásának szerepe a tápanyagfelvételben. A növény vízfelvétele és a 

befolyásoló tényezői. A tápanyagellátás hatása a termés mennyiségére, minőségére 

  Tápanyagformák a talajban, tápanyagok körforgalma a talajban általánosságban. 

 N  körforgalom, P a talajban, N, P felvétele, szerepe a növényben,  

 K, Ca, Mg és S a talajban, felvétele, szerepe a növényben, tápelemek hiánytünetei a 

növényben 

 N  tartalmú egyszerű trágyák 

 P és K tartalmú trágyák,  

  Összetett és kevert műtrágyák , KRL érték, sóindex, mészindex fogalma 

 Mikroelemek a talajban, mikroelem-trágyázás 

 Istállótrágya keletkezése, tulajdonságai, felhasználása Hígtrágya, trágyalé, egyéb 

szerves trágyák 

 Talajjavítás, mésztrágyázás, A talaj tápanyag-ellátottságának megítélése biológiai és 

kémiai módszerekkel 

 Növényvédőszer kémiai alapfogalmak 

 

Évközi ellenőrzés módja: - 

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

kollokvium, szigorlat):  Kollokvium 



Oktatási segédanyagok: 

 

Az előadás ppt jegyzete , egyéb word dokumentumok (elearning oldalon) 

 

Ajánlott irodalom: 

 

Loch J.- Kiss Szendille: Agrokémia BSc hallgatók részére, Debreceni Egyetemi Kiadó 2010 

ISBN:978-963-473-359-1 

Loch J.- Nosticzius Á.: Agrokémia és növényvédelmi kémia, Mezőgazda Kiadó, 2004 

Füleky Gy. : Tápanyaggazdálkodás, Mezőgazda Kiadó, 2002 

Mengel-Kirkby: Plant nutrition, IPI, Bern, 1998 

 

 

Debrecen, 2021. szeptember 6. 

 

 

 

 

 

 Erdeiné Dr. Kremper Rita 

 egyetemi adjunktus 

 tantárgyfelelős 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2021/2022. tanév I. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Természetfotózás MTBL60079-K2 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szendrei László, egyetemi adjunktus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  

Szak neve, szintje: vadgazda mérnöki BSc 

Tantárgy típusa: választható tárgy 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa:  4+4 G 

A tantárgy kredit értéke: 2 

 

A tárgy oktatásának célja: A fotózás és a természetfotózás az utóbbi években igen népszerűvé 

vált. A képek elkészítésének megtanulása és az alapvető technikai és művészi és etikai kérdések 

tisztázása igen fontos egy természetvédelmi mérnök hallgató számára. E mellett a 

természetfotózás hozzásegíti a hallgatókat a természet részleteinek megismerésében, egyes 

növényfajok elterjedési és virágzási viszonyainak ismeretében. Hozzásegíti a fotóst a mikro és 

makro állatvilág pontosabb megismerésében.  

 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

1. A természetfotózás helye a fotográfiában  

2. Neves hazai és nemzetközi természetfotósok, Természetfotós pályázatok  

3. Egylencsés tükörreflexes gépek és fejlődésük  

4. Fototechnikai alapfogalmak (záridő, blende, fényérzékenység)  

5. Automata tükörreflexes fényképező gépek  

6. Autófókusz rendszer és fejlődése  

7. Korszerű fénymérési módok  

8. Természetfotózáshoz használt objektívek típusai  

9. Vaku használata a természetfotózásban, Egyéb fototechnikai felszerelések  

10. Digitális és analóg rögzítés a fotózásban, Fotó nyersanyagok, filmek  

11. A természetfotózás etikai és technikai szabályai  

12. A digitális fotózás megteremtésének alapjai  

13. Digitális kamerák működési elve  

14. A digitális fotózás előnyei és korlátjai 

 

Évközi ellenőrzés módja:  

Az aláírás megszerzésnek feltétele az előadáson való részvétel. 10 db természetfotó beadása  

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

kollokvium, szigorlat): gyakorlati jegy 

 

Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 

 

Ajánlott irodalom: 

1. Enczi Z. – R. Keating - Szabó E (2005) Természetfotózás digitális fényképezőgéppel 

(ISBN: 9789638666628) RAINBOW-SLIDE BT.  

2. Horváth A. (szerk.) (2005) A digitális fotózás nagykönyve I-II. (ISBN: 9637639527) 

COMPUTER PANORÁMA KÖNYVEK sorozatban, PULT KFT.  

3. J. Freeman (2005) A fotózás kézikönyve (ISBN: 9789639283985) GLÓRIA KIADÓ KFT 

 



Takarmányozástan (MTBML7004) 

követelményrendszere 

2021/22 1.félév 
 

A tantárgy neve, kódja: Takarmányozástan (MTBML7004) 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Bársony Péter, egyetemi adjunktus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: - 

Szak neve, szintje: mezőgazdasági mérnök BSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 10 óra K 

A tantárgy kredit értéke: 5 

 

 

A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja, hogy a félév során a hallgatók 

megismerkedjenek a különböző gazdasági állatfajok emésztési sajátosságaival és a 

takarmányozás során felvett különböző táplálóanyagokkal. .  

 

A tantárgy tartalma (14 óra bontásban): 

 

1-2 óra: Gazdasági állatfajok emésztési sajátosságai 

3-4 óra: A nyersfehérje szerepe a takarmányozásban 

5-6 óra: A nyerszsírok szerepe a takarmányozásban 

7-8 óra: A nitrogénmentes kivonható anyagok szerepe a takarmányozásban 

9-10 óra: A nyersrost szerepe a takarmányozásban 

Félév végi számonkérés: 

A hallgatók a félév végén kollokvium, keretében adnak számot felkészültségükről. 

 

Oktatási segédanyagok: 

Órai előadásanyagok 

 

Ajánlott irodalom: 

Babinszky L., Halas V. (2019): Innovatív Takarmányozás 

Schmidt J. (2003): Gazdasági állataink takarmányozása, Mezőgazda Kiadó. 

Schmidt J. (2003): A takarmányozás alapjai. Mezőgazda Kiadó. 

Magyar Takarmány Kódex. 

Állattenyésztés és Takarmányozás folyóirat. 

Magyar Állatorvosok Lapja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2021/2022. tanév I. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Vadászati Állattan MTBVL7005 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Kövér László, egyetemi adjunktus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  

Szak neve, szintje: vadgazda mérnöki BSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+1 K 

A tantárgy kredit értéke: 4 

 

A tárgy oktatásának célja: Cél, hogy a hallgató ismereteket szerezzen az emlősök osztályáról. 

A részletes anatómiai áttekintés után részletes, átfogó rendszertani áttekintés következik. A 

félév során nagy hangsúlyt fektetünk a predációra, a hazai ragadozó emlősökre, azok 

vadgazdálkodási relevanciájára.   

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. Az emlősök anatómiája  

2. Az emlősök anatómiája 

3. Az emlősök anatómiája  

4. Az emlősök anatómiája  

5. Az emlősök rendszertana, fajismeret 

6. Az emlősök rendszertana, fajismeret 

7. Az emlősök rendszertana, fajismeret 

8. Az emlősök rendszertana, fajismeret 

9. Ragadozás 

10. Trófikus kaszkád – a bölcs predátor 

11. Hazai ragadozók (macskafélék, kutyafélék) 

12. Hazai ragadozók (menyétfélék) 

13. Kiselőadások 

14. Terepi látogatás 

 

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:  

Bakonyi Gábor (szerk.) Állattan, 490 – 535 pp. 

Faragó Sándor: Vadászati Állattan 

Bihari Z. – Csorba G. – Heltai M. (2007) Magyarország emlőseinek atlasza 
 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2021/2022. tanév I. félév 

 

A tantárgy neve, kódja:  Vadászati jog MTBVL7012 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szendrei László, egyetemi adjunktus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  

Szak neve, szintje: vadgazda mérnöki BSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa:  12+0 óra K 

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja: A színvonalas vadgazda képzés egyik fontos elemeként a tantárgy 

célja, hogy megismertesse a hallgatókat a vadászat és vadgazdálkodás jogi szabályozásának 

történetével, ennek folyamatos változásával, és a hatályos jogszabályokkal. Ennek keretén belül 

részletes bemutatásra kerül az 1996. LV. törvény, és a hozzá kapcsolódó szakminisztériumi 

rendelet. E mellett a hallgatók elsajátíthatják a vadászati hatósági munka legfontosabb elemeit, 

a szakhatóságokkal való kapcsolatrendszert, és a vadgazdálkodási szakigazgatás alapjait. 

 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. A magyar vadászat jogi szabályozásának története  

2. Az 1945-1996. közötti időszak vadászati jogi szabályozása 

3. Az 1996. LV. törvény legfontosabb elemei 

4. A vadászterületre és kialakítására vonatkozó jogszabályok 

5. A vadászterület, a földtulajdonosok vadászati jogközössége, közös képviselő jogai és 

kötelezettségei  

6. A vadászati jog haszonbérlete  

7. A vadászat rendjének szabályozása 

8. Vadászterületek rendeltetés szerinti szabályozása 

9. A vadkár jogi szabályozása 

10. A hivatásos vadászokra vonatkozó jogszabályok 

11. A zárttéri vadtartást szabályozó paragrafusok 

12. Tiltott vadászati módszerek és eszközök 

13. A vadász kamaráról és működéséről szóló törvény 

14. A vadászati hatóság feladata és jogköre 

15. A hazai és az európai vadgazdálkodási szakigazgatás   

 

Évközi ellenőrzés módja:  

Az aláírás megszerzésnek feltétele az előadáson való részvétel.  

 

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

kollokvium, szigorlat): kollokvium 

 

Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 

 

Ajánlott irodalom:  



1. Elek Balázs, 2009: Orvvadászok nyomában. Elemzések és történetek a tárgyalóteremből. 

Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest ISBN 978 963 9722 52 1 

2. Heltay István (szerk.), 2001: Vadásziskola. Hubertus Vadkereskedelmi Kft., Budapest. ISBN 

963 03 

3. Zoltán Ödön, 1997: A vadgazdálkodás és a vadászat jogi rendje. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest ISBN 963 224 198 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2021/2022. tanév I. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Apróvadgazdálkodás II. MTBVL7014 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szendrei László, egyetemi adjunktus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  

Szak neve, szintje: vadgazda mérnöki BSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa:  12+0 óra K 

A tantárgy kredit értéke: 4 

 

A tárgy oktatásának célja: Az apróvadfajok populációdinamikájának figyelembevételével 

történő állománykezelések megismertetése, az intenzív és félintenzív szárnyasvad tartási, 

tenyésztési módszereinek bemutatása, és a hasznosításnak a természetes vadállományokra 

történő hatásainak a prognosztizálása. A tenyésztett szárnyasvadfajok kibocsátási 

technológiáinak elemzése, a természetességi és hatékonysági mutatók értékelésével. 

Szárnyasvad kibocsátási és visszavadászati technológiák elemzése. 

 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. A zárttéri apróvadtenyésztés története, jelenlegi helyzete   

2. Zárttéri szárnyasvad-tenyésztelep tervezése és létesítése  

 3. Fácán törzsállomány tartása és tojatása  

4. A fogoly törzsállomány tartása és tojatása 

5. A vadréce törzsállomány tartása és tojatása  

6. A fácánnevelők felkészítése, betelepítése   

7. A fácán intenzív előnevelési technológia   

8. Fácán utónevelési technológiák és kibocsátó helyek 

9. Kotlóssal történő fácán nevelés  

10. A fogoly zárttéri tenyésztése, kibocsátási módszerek  

11. A vadréce félvad tenyésztése  

12. Vadréce törzs tartása és tojatása  

13. A vadréce előnevelése   

14. Csalogató rendszerű vadréce nevelés    

 

Évközi ellenőrzés módja:  

Az aláírás megszerzésnek feltétele az előadáson való részvétel.  

 

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

kollokvium, szigorlat): kollokvium 

 



Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 

 

Ajánlott irodalom:  

1. Nagy E. (1971): A fácán és a fogoly intenzív tenyésztése. Mezőgazdasági Kiadó Budapest 

2. Nagy E. (1984): A fácán és vadászata. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest ISBN 963231 6967  

3. Kőhalmi T. (1994): Vadászati enciklopédia Mezőgazda Kiadó Budapest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2021/2022. tanév I. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Nagyvadgazdálkodás II. MTBVL7016 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szendrei László, egyetemi adjunktus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  

Szak neve, szintje: vadgazda mérnöki BSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa:  12+0 óra K 

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja: Bemutatásra kerül a gímszarvas zárttéri tartásának Új-Zélandi 

technológiája, és ennek hazai megvalósítása a Bőszénfai kert kapcsán. E mellett a vaddisznós 

kertek tervezéséhez, kivitelezéséhez ad segítséget a tárgy. Megismerteti a hallgatókat a 

vaddisznóskert létesítésének engedélyezési eljárásával, a kivitelezők megpályáztatásának 

rendjével és szabályaival. Részletes takarmányozási és állategészségügyi technológia is 

szerepel a tananyagban. Megmutatja a vadgazda mérnök hallgatóknak a zárttéri vaddisznó és 

szarvastartás gyakorlati fogásait, berendezéseit, eszközeit. Ismerteti a zárttéren tartott 

vaddisznók és szarvasok hasznosítási alternatíváit és viszonyát a szabadtéri szarvas-

gazdálkodáshoz. Bemutatja a hazai és külföldi vadfarmok működtetésének céljait, zárttéri 

nagyvadtartás helyét a hazai és nemzetközi vadgazdálkodásban.  

 

 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. A zártéri nagyvadtartás vadgazdálkodási jelentősége  

2. A gímszarvas zárttéri tartása (Új-Zélandi tartás)  

3. A gímszarvas legelőre alapozott hazai tartása 

4. Dámos kertek hazánkban és más európai országokban  

5. A vaddisznóskertek kialakítása, a tartás technológiai elemei  

6. A vaddisznóskertek engedélyezési eljárása  

7. Vaddisznóskertek berendezései  

8. Hagyományos vaddisznóskertek tartási technológiája  

9. Vegyes hasznosítású kertek   

10. Vaddisznóskertek tároló rendszerekkel  

11. Két- vagy többkertes rendszerek  

12. Vaddisznóskertek takarmányozás technológiája  

13. Vaddisznóskertek állategészségügyi technológiája  

14. Állománygazdálkodási tervek a vaddisznós kertekben   

 

Évközi ellenőrzés módja:  

Az aláírás megszerzésnek feltétele az előadáson való részvétel.  



 

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

kollokvium, szigorlat): kollokvium 

 

Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 

 

Ajánlott irodalom:  

1. Palkovics-Büki-Egyed (1989): A vaddisznó zárttéri tartása. MTI FOTO Kiadó, Budapest 

ISBN 963 7262 69 5  

2. Nagy E. (szerk) (2008): Vadaskertek. A vadgazdálkodás időszerű kérdései. Dénes Natur 

Műhely, Budapest, ISBN 978 963 9783 12 6  

 

 


