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KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2021/2022. tanév I. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Alkalmazott kémia alapjai (MTB7002) 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Kincses Sándorné dr. adjunktus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: 

Szak neve, szintje: Vadgazda mérnök BSc. 

Tantárgy típusa: szabadon választható tárgy 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 1+0 A 

A tantárgy kredit értéke: 0 
A tárgy oktatásának célja: A középiskolai tananyag ismétlése, összefoglalása, egy komplex 

kémiai alaptudás kialakítása. 

 

A tantárgy tartalma (7 hét bontásban):  

 

1. Atomszerkezeti ismeretek; Atomok, ionok; 

2.  Molekulák és összetett ionok; Anyagi halmazok; Oldatok, oldódás, oldáshő, 

oldhatóság; 

3. Kémiai reakciók csoportosítása; Kémiai egyenletek rendezése. Savak és bázisok 

reakciói. Sók vizes oldatának kémhatása. 

4. Redoxi reakciók; Nem fémes elemek és vegyületeik; Fémes elemek és vegyületeik; 

5. Szerves vegyületek. A szén jellegzetes tulajdonságai, szénvegyületek csoportosítása. 

Alkoholok legfontosabb képviselői, tulajdonságuk. 

6. Szénhidrátok csoportosítása biológiai funkciójuk szerint. Zsírsavak. Lipidek 

csoportosítása biológiai funkciójuk szerint. 

7. Aminosavak és fehérjék, csoportosításuk biológiai funkciójuk szerint. Nukleinsavak és 

biológiai jelentőségük. 

Évközi ellenőrzés módja: Az előadások anyagából a 7. hét végén az írásbeli dolgozat megfelelt 

(51%) szintű abszolválása 

Számonkérés módja: Az évközi dolgozat nem megfelelő szinten való teljesítésekor a 

hallgatónak a vizsgaidőszakban 3 lehetőséget biztosítunk a pótlásra, az előadások anyagából 

írásban. Eredményességi határ: 51% 

 

Oktatási segédanyagok: Alkalmazott kémia alapjai című jegyzet (elearning.unideb.hu) 

 

Ajánlott irodalom: 

Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné:  

1. Kémia 8, Mozaik kiadó,2008, MS-2612T 

2. Kémia 9, Mozaik kiadó,2009, MS-2616; 

3. Kémia 10 Mozaik kiadó,2010, MS-2620T 

Villányi Attila: Kémia a kétszintű érettségire ISBN:9632121309 

 

Debrecen, 2021. szeptember 6. 

 

 

Kincses Sándorné dr. 

tárgyfelelős oktató 
 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2021/22 tanév 1 félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Állattan MTB7042 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Gyüre Péter, egyetemi adjunktus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Dr. Kövér László, Dr. Szendrei László, 

Tóth Norbert 

Szak neve, szintje: Vadgazda mérnök BSc. 

Tantárgy típusa: kötelező 

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

A tantárgy kredit értéke: 5 

 

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

tájékozottságának biztosítása az állattan egyes részterületein. Ismerjék meg az állati sejt 

felépítését, működését, az állati szövetek típusait, alapvető szerkezetüket, jelentőségüket. 

Legyenek tájékozottak a legfontosabb rendszertani egységek szintjén. A gyakorlatban is 

ismerjenek fel gerinctelen és gerinces fajokat, értékeljék ezek természetvédelmi és esetleges 

gazdasági jelentőségüket. Értékeljék az emberi tevékenység állatvilágra gyakorolt hatásainak 

következményeit. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. Bevezetés az állattan a tudományok rendszerében. Sejttan. A sejttan alapjai. Az állati 

sejt felépítése, működésének alapjai. Sejttípusok 

2. Az állati szövetek. A hám, kötő, támasztó, izom és idegszövet. Felépítésük, típusaik, 

működésük 

3. A sejtosztódás. A kromoszóma számtartó és számfelező osztódás, jelentősége. Az 

ivarsejtképződés. Egyedfejlődéstan. Az egyedfejlődés főbb szakaszai. Barázdálódás, 

csíralemezek, embrióburkok kialakulása, jelentősége 

4. Rendszertani fogalmak. A rendszertani kategóriák. Az állati egysejtűek rendszertani 

áttekintése. Néhány gazdasági- és humánegészségügyi szempontból fontos faj 

életciklusa 

5. Főbb féregtörzsek szervtani- és rendszertani áttekintése. Néhány gazdasági- és humán 

egészségügyi szempontból jelentős faj fejlődésmenete. A puhatestűek áttekintő 

rendszertana 

6. Az ízeltlábúak anatómiájának és rendszertanának alapjai. A pókszabásúak és a rákok 

főbb csoportjai, fajai. Rovartani alapismeretek. Féligátalakulással fejlődő rovarok 

7. A bogarak és a hártyásszárnyúak főbb családjai, fajai 

8. A lepkék és a kétszárnyúak fontosabb családjai, fajai 

9. A gerinces állatok általános anatómiai jellemzése. A csontos halak anatómiai és 

rendszertani áttekintése 

10. A hazai kétéltűek és hüllők anatómiája és rendszertana 

11. A madarak anatómiai jellemzői. Szaporodásbiológia 

12. A hazai madarak rendszertana. Fontosabb rendek, családok, fajok. 

13. Az emlősök anatómiai jellemzői. 

14. A hazai emlősök rendszertani áttekintése. Mezőgazdasági és természetvédelmi 

szempontból jelentős fajok. 

 

Évközi ellenőrzés módja: gyakorlati dolgozatok 



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

kollokvium, szigorlat):  gyakorlati dolgozatok, kollokvium 

 

Oktatási segédanyagok: előadások diasorai 

 

Ajánlott irodalom:  

Juhász, L. és Kozák, L. (2009): Állattani alapismeretek BSc hallgatók részére. Bástya 

Kiadó, Debrecen ISBN: 978-963-88523-0-4 

Bakonyi Gábor (2003) Állattan, Mezőgazda Kiadó ISBN: 9632860446 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2021/2022. tanév I. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Informatika, MTB7008 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Borbásné Dr. Botos Szilvia, adjunktus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Takács Viktor László, tanársegéd 

Szak neve, szintje: Vadgazda mérnöki BSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 0+2 G 

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja: Az informatika és számítástechnika alapfogalmai. A 

táblázatkezelés filozófiája. A táblázatkezelés alapfogalmai, adattípusok, adatformátumok, 

egyszerű számolási műveletek. Képletek másolása, az EXCEL címzési módjai. Képletek 

használata, egyszerű számítási feladatok. Táblázatok formázása, diagramkészítés, Matematikai, 

dátum, kereső és pénzügyi függvények. Adatbázis függvények és szűrések. Adatbázis kezelés 

alapjai. Adatbázisok létrehozása az ACCESS-ben. Táblák tervezése, feltöltése, kapcsolatok 

kialakítása. Lekérdezések. Származtatott lekérdezések. Jelentések készítése. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. Táblázatkezelő rendszer használata 

2. Alapvető műveletek és függvények 

3. Dátumfüggvények és feltételes kifejezések 

4. Keresőfüggvények működése 

5. Összefüggő adatok tulajdonságai, adatok, mint adatbázis. Adatbázis-kezelő függvények 

használata 

6. Szűrések, kimutatások készítése, grafikonok készítése és szerkesztése 

7. Összefoglaló feladatok 

8. Számonkérés 

9. Adatbáziskezelés alapfogalmai, adatbáziskezelő rendszerek, relációs táblák kezelése, 

kulcsok szerepe. Adatbázis kialakítása, táblák létrehozása és kezelése, űrlapok 

használata 

10. Lekérdezési lehetőségek 

11. Frissítő és törlő lekérdezések, származtatott lekérdezések 

12. Kifejezések és függvények használata származtatott lekérdezésekben, jelentéskészítés 

13. Számonkérés 

14. Dolgozatok pótlása 

 

Évközi ellenőrzés módja:  
A gyakorlatokon az aktív részvétel kötelező, maximum 3 hiányzás engedhető meg! Több 

hiányzás esetén, a kurzus az aláírás megtagadásával zárul. A gyakorlatokon elkészített 

feladatokat az e-learning rendszerbe fel kell tölteni.  Az összesített pontszám alapján a jegy 

kialakítása az alábbiak szerint történik: 0-59% 1 (elégtelen), 60-69% 2 (elégséges), 70-79% 3 

(közepes), 80-89% 4 (jó), 90-100% 5 (jeles). 

 

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

kollokvium, szigorlat): gyakorlati jegy 

 

  



Oktatási segédanyagok:  
Az e-learning rendszerben elérhető gyakorlati feladatsorok és azok megoldásai, valamint a 

kiegészítő anyagok 

Dr. Bakó Mária Dr. Herdon Miklós Dr. Lengyel Péter Nagyné dr. Polyák Ilona Dr. Rózsa Tünde 

Dr. Szilágyi Róbert Dr. Várallyai László (2011): Üzleti informatika, elektronikus jegyzet. 

Bártfai Barnabás: Excel a gyakorlatban, kiadó: BBS-INFO KÖNYVK. ÉS INFORM. KFT, 

2015 

Bártfai Barnabás: Office 2016, kiadó: BBS-INFO KÖNYVK. ÉS INFORM. KFT, 2016 

 

Ajánlott irodalom:  

John Walkenbach : Microsoft Excel 2016 Bible: The Comprehensive Tutorial Resource, Wiley; 

1 edition (October 26, 2015) 

Efrem G. Mallach: Information Systems, What Every Business Student Needs to Know, New 

York, 2015 

Danielle Stein Fairhurst: Financial Modeling in Excel For Dummies, John Wiley & Sons, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2021/22 tanév I. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Magyarország földtana és természetföldrajza MTB7031 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. habil. Juhász Lajos, egyetemi docens, PhD 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Dr. Kozák Lajos, adjunktus 

Szak neve, szintje: vadgazda mérnök BSc. 

Tantárgy típusa: kötelező 

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

A tantárgy kredit értéke: 4 

 

A tárgy oktatásának célja: A hallgatók megismerik meg a Kárpát-medence, ezen belül 

Magyarország földtani és természetföldrajzi jellemzőit. Általános természetföldrajzi fogalmak és 

jelenségek. Hazánk legfontosabb ásványai, magmás, üledékes átalakult kőzetek, jellemzésük, 

felismerésük. Ásványkincsek, bányászatuk. A Kárpát-medence felszínfejlődésének folyamatai, 

éghajlata, vízrajza, tipikus talajai, növényzete. Nagytájak természetföldrajzi jellemzése. Részletes 

topográfia. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 
1. Bevezetés. Természetföldrajzi alapfogalmak. A Kárpát-medence és Magyarország 

természetföldrajzi helyzete  

2. A legfontosabb hazai ásványok áttekintése. A földkéreg fontosabb alkotórésze: Magmás, -

üledékes és metamorf kőzetek 

3. A földtörténeti fejlődés Magyarországon I. Az elő- és az óidő földtani folyamatai és emlékei 

4. A földtörténeti fejlődés Magyarországon II. Földtani folyamatok a közép- és az újidőben. 

5. Magyarország ásványi nyersanyagai. Ásvány- és kőzettársulások 

6. A Kárpát-medence és Magyarország éghajlata 

7. A Kárpát-medence és Magyarország vízrajza 

8. Magyarország talajai és természetes növénytakarója 

9. A Kárpát-medence természetföldrajzi felosztása. Magyarország nagytájainak általános 

áttekintése és kialakulása  

10. Magyarországi nagytájak I. Az Alföld, és a Kisalföld. 

11. Magyarországi nagytájak II. A Nyugat-magyarországi peremvidék. 

12. Magyarországi nagytájak III. A Dunántúli- dombság és a Dunántúli-középhegység. 

13. Magyarországi nagytájak IV. Az Északi-középhegység.  

14. Magyarország nemzeti parkjainak földrajzi vonatkozásai 

 

Évközi ellenőrzés módja: A félév során 2 ellenőrző dolgozat megíratása az előadások anyagából. A 

gyakorlatokon heti rendszerességgel számonkérés. 

Kollokvium a vizsgaidőszakban: Aki megszerezte a vizsgajogosultságot, az a vizsgaidőszakban a 

meghatározott feltételek mellett szóbeli vagy írásbeli vizsgát tehet, amelynek az eredményét nem 

befolyásolja a gyakorlaton szerzett érdemjegy. Félévenként összesen 3 vizsgalehetőség adott, amelyek 

közül az esetleges, harmadik („C”) vizsga kizárólag szóban, vizsgabizottság előtt történik 

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

kollokvium, szigorlat): kollokvium 
 

Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 

 

Ajánlott irodalom:  
Domjánné Nyizsalovszki R., Juhász L. (2010): Magyarország természetföldrajza. Mezőgazda Kiadó, 

Budapest (ISBN978-963-286-597-3) 

Hevesi, A. (2001): Természetföldrajzi Kislexikon. Tankönyvkiadó. Budapest 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2021/22 tanév I. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Ökológia MTB7032 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. habil. Juhász Lajos, egyetemi docens, PhD 
A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Tóth Norbert, tanársegéd 

Szak neve, szintje: vadgazda mérnök BSc. 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+1 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. Áttekintésre kerülnek az élettelen 

környezeti tényezők, ezek változásainak iránya, okok, következmények. Milyen hatásuk az élőlények 

fennmaradása és az emberi társadalmak szempontjából. 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 tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 
1. Az ökológia jelentősége és felosztása. Ökológiai alapfogalmak. 

2. Az élőlény és környezete. Környezeti (ökológiai) faktorok csoportosítása és szerepe. A 

környezeti indikáció. 

3. A klimatikus faktorok ökológiai jelentősége. A fény, és a hőmérséklet. 

4. A levegő, mint abiotikus ökológiai tényező. A levegő összetételének változása, ökológiai 

következményei. 

5. A globális klímaváltozás és ökológiai következményei. 

6. A víz, mint ökológiai tényező. A vízszennyezés ökológiai következményei. 

7. A talaj és a domborzat. A talajt veszélyeztető tényezők. 

8. A biotikus környezeti tényezők rendszere. Populációökológia. A populációk struktúrája, a 

populációt szabályozó tényezők. 

9. A populációk létszámának szabályozási mechanizmusa. Az r és K szelekció. A gradáció. 

10. Intra- és interspecifikus kölcsönhatások. 

11. Közösségi ökológia. Az életközösségek (társulások) szerkezete, változása.  

12. Táplálékláncok, táplálékhálózatok. Anyag- és energiaáramlás a biocönózisban. 

13. Az élőlények élettere. A biogeográfia alapjai. A Pannon biogeográfiai régió. 

14. A biológiai sokféleség. Típusai, mérése, a biológiai sokféleség védelme. Az ökológiai lábnyom 

fogalma. 

 

Évközi ellenőrzés módja: A félév során 2 ellenőrző dolgozat megíratása az előadások anyagából. A 

gyakorlatokon heti rendszerességgel számonkérés. 

Kollokvium a vizsgaidőszakban: Aki megszerezte a vizsgajogosultságot, az a vizsgaidőszakban a 

meghatározott feltételek mellett szóbeli vagy írásbeli vizsgát tehet, amelynek az eredményét nem 

befolyásolja a gyakorlaton szerzett érdemjegy. Félévenként összesen 3 vizsgalehetőség adott, amelyek 

közül az esetleges, harmadik („C”) vizsga kizárólag szóban, vizsgabizottság előtt történik 

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

kollokvium, szigorlat): kollokvium 

 

Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 



 

Ajánlott irodalom:  
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2021/22. tanév I. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Erdőgazdálkodás MTB7033 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Rédei Károly, egyetemi tanár, DSc 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  

Szak neve, szintje: Vadgazda mérnök BSc 

Tantárgy típusa: kötelező 

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

A tantárgy kredit értéke: 4 

 

A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának legfőbb célkitűzése, hogy alapvető 

ismereteket adjon a hallgatóknak a magyar erdőgazdálkodás prioritásairól és feladatairól, 

továbbá a főbb gazdálkodási irányokról és az erdészeti szakigazgatásról. Ennek keretén belül a 

hallgatók a következő ismereteket sajátítják el: a magyar erdőgazdálkodás prioritásai és 

ismérvei; az erdőgazdálkodás nyújtotta materiális és immateriális javak; az erdészeti 

termőhely-meghatározás ismérvei; a főbb állományalkotó fafajok ökológiai és erdőművelési  

jellemzői; természetszerű erdőgazdálkodás; ültetvényszerű fatermesztés; dendrometriai 

alapismeretek, az erdészeti szakigazgatás szervezete és feladatai, az erdőtervek és egyéb 

szakmai dokumentációk rendeltetése. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. A magyar erdőgazdálkodás prioritásai és jellemzői. 

2. Az erdészeti termőhely-osztályozás ismérvei (I. rész). 

3. Az erdészeti termőhely-osztályozás ismérvei (II. rész). 

4. A főbb állományalkotó fafajok erdőművelési tulajdonságai (I. rész). 

5. A főbb állományalkotó fafajok erdőművelési tulajdonságai (II. rész). 

6. Erdősítési (erdőtelepítési és mesterséges felújítási) technológiák (I. rész).  

7. Erdősítési (erdőtelepítési és mesterséges felújítási) technológiák (II. rész). 

8. Ültetvényszerű fatermesztés.  

9. Agrár-erdészeti rendszerek. 

10. Természetközeli erdőgazdálkodás.  

11. Dendrometriai alapismeretek.  

12. Az erdészeti szakigazgatás felépítése, az erdészeti tervezés alapdokumentumai.  

13 -14. Az erdészeti munkaműveletek terepi bemutatása   

 

Évközi ellenőrzés módja:  

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

kollokvium, szigorlat): kollokvium 

 

Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 

 

Ajánlott irodalom:  

Solymos R. (2000): Erdőfelújítás- és nevelés a természetközeli erdőgazdálkodásban. 

Mezőgazdasági. Szaktudás Kiadó, Bp., pp 286, ISBN 963-356-291-0. 

Rédei K. (2014): Bevezetés az ültetvényszerű fatermesztés gyakorlatába. Agroinform Kiadó, 

Bp., pp 127, ISBN 978-963-12-0006-5. 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2021/2022. tanév I. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Etológia MTB7037 
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:  1+1 óra K 

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja: A vadgazdálkodási 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 (MTB7038) 

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

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: - 

Szak neve, szintje: Vadgazda mérnök 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 hallgatók elsajátítsák az agrokémia alapismereteit, a 

növénytáplálással kapcsolatos fontos alapelveket, összefüggéseket, megismerjék a 

környezetkímélő tápanyaggazdálkodás megvalósításának céljait, feladatait. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

Előadás: heti 2 óra  

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

1.  A környezetkímélő tápanyaggazdálkodás célja, az intenzív, integrált és biogazdálkodás 

jellemzése trágyahasználat szempontjából, a műtrágyafelhasználás alakulása 

Magyarországom 

2. A műtrágyák potenciális környezetkárosító hatása, A növényi tápelemek és 

osztályozásuk. Esszenciális elemek az állati szervezetben 

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

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

Ionadszorpció a talajban.  

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

befolyásoló tényezői. A tápanyagellátás hatása a termés mennyiségére, minőségére 

6. Tápanyagformák a talajban, tápanyagok körforgalma a talajban általánosságban. 

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

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

növényben 

8. Jegymegajánló dolgozat  N  tartalmú egyszerű trágyák 

9. P és K tartalmú trágyák,  

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

11. Mikroelemek a talajban, mikroelem-trágyázás 

12. Istállótrágya keletkezése, tulajdonságai, felhasználása Hígtrágya, trágyalé, egyéb 

szerves trágyák 

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

kémiai módszerekkel 

14. Növényvédőszer kémiai alapfogalmak, Jegymegajánló dolgozat második 

fele.(előadáson kívűl) 

 

Évközi ellenőrzés módja: 

A gyakorlatokon való részvétel kötelező ( maximálisan két igazolt hiányzás elfogadható). A 

gyakorlat anyagából három zárthelyi dolgozatot (egy ZH-n két gyakorlat anyagából) írnak a 

hallgatók, egy ZH -ra két jegyet adok. A tantárgy elsajátításához továbbá szükséges bizonyos 

kémia alapfogalmak ismerete (középiskolás szint, képletírás). Ezen alapokat két alkalommal a 



gyakorlaton kérem számon kis ZH formájában.  (70%-ot el kell érni) A felkészüléshez 

segédanyagok az elearning oldalon lesznek.   

Gyakorlat elfogadásának feltétele: 5 db nem elégtelen jegy + két elfogadott ZH 

alapfogalmakból (képletírás) 

Javítás: a képletírást gyakorlati órák végén, a gyakorlat anyagából írt ZH-t utolsó órán lehet 

javítani. 

A gyakorlaton nyújtott teljesítményt kollokviumi érdemjegy megállapításánál is figyelembe 

veszem.  Ötös gyakorlat egy jegyet javít a vizsgán. 

Számonkérés módja: Az előadások anyagából jegymegajánló dolgozat lesz (ha a tanítás nem 

online lesz), melyben két részletben kérem számon az előadás anyagát.  

Akinek nincs megajánlott jegye annak a félév lezárása írásbeli vizsgával vagy kollokviummal 

történik. 

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: Vadászati Állattan MTBV7003 

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 MTBV7010 
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:  2+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. MTBV7012 
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:  2+1 óra K 

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

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. MTBV7014 
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:  2+1 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021/2022. tanév I. félév 

 

 

 

 

 

A tantárgy neve, kódja: MTNY41-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: vadgazda mérnök 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. Az első 

félévében a hallgatók átismétlik, begyakorolják és elmélyítik az angol nyelvtan gerincét 

alkotó szerkezeteket, amelyek szükségesek 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. Szintfelmérés, orientáció, bemutatkozás, szakmai célok  

2. Család 1. külső, belső tulajdonságok, jellemzés  

Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar 

3. Családi ünnepek  

A mezőgazdaság történeti áttekintése  

4. Lakóhely, lakóhelytípusok összehasonlítása,városi-falusi lét összehasonlítása  

A mezőgazdaság történeti áttekintése 

5. Lakóhely, háztartási költségek, ház, lakás felszereltsége  

A mezőgazdaság történeti áttekintése 3.  

6. Munka 1.( munkák presztízse, divatos szakmák)  

A magyar mezőgazdaság ágazatai  

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

A nyelvvizsgához szükséges (üzleti) levelezés: érdeklődés, ajánlatkérés 

8. Munka 2. ( szellemi és fizikai munkák, munkanélküliség)  



Energia, mezőgazdasági eszközök és gépek 1. 

9. Munka 3. Állásinterjúk  

Energia, mezőgazdasági eszközök és gépek 2. 

10. Tanulás1. ( továbbtanulási tervek, iskolai élmények)  

Megújuló energiaforrások 1. 

11. Tanulás 2. ( iskolai hagyományok, iskolatípusok)  

Megújuló energiaforrások 2. 

12. Napirend  

Környezetvédelem 1  

13. Baráti, olvasói levél írása    

Környezetvédelem 2.  

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):  
Némethné Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés angolul. 

Lexika kiadó 

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 

Írásbeli és szóbeli 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 

 


