
 
 

Tantárgy neve: Galamb és nyúl tenyésztés Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 50%/50% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 1 óra előadás és 1 óra gyakorlat az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: - 

A számonkérés módja: kollokvium 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban az előadások 

A tantárgy oktatásának általános céljaként a hallgatók áttekintik a gazdasági galamb és a nyúl 
biológiai sajátosságait, élettani szükségleteit, az értékmérő tulajdonságait, takarmányozási 
sajátosságait. Ismertetésre kerülnek a különböző hasznosítási lehetőségek. Megismerik a 
tenyésztésben hasznosítható alapvető genetikai ismereteket, a hústermelésre alkalmas galamb- és 
nyúlfajtákat, azok keresztezési lehetőségeit.  
 

1. A galambtenyésztés története, a gazdasági galambtenyésztés hazai és nemzetközi helyzete.  
2. A gazdasági galamb értékmérő tulajdonságai: élelemkereső képesség; szaporaság; költés, 

nevelés; hústermelő-képesség.  
3. A galamb takarmányozása, takarmányai. Takarmányozási rendszerek.  
4. A galambtenyésztés speciális genetikai ismeretei.  
5. Galambfajták.  
6. Díszgalamb-tenyésztés. Röpgalamb-tenyésztés. Postagalamb tenyésztés, versenysport. 

Haszongalamb-tenyésztés.  
7. Tartástechnológia a galambtenyésztésben. 
8. A nyúltenyésztés helyzete, a házinyúl etológiája 
9. Nyúltenyésztési genetikai és tenyésztési alapismeretek 
10. A házinyúl szaporítása 
11. A házinyúl takarmányozása 
12. Tartástechnológia, a nyúl felnevelése 
13. Házinyúl fajtaismeret 
14. Angóranyúl-tenyésztés 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban a gyakorlatok 

Gyakorlati példákon keresztül megismerik a tenyésztésben hasznosítható alapvető genetikai 
ismereteket, a hústermelésre alkalmas galamb- és nyúlfajtákat, azok keresztezési lehetőségeit. A 
gyakorlat elsajátított ismeretek birtokában képesek lehetnek egy telep működtetésére, 
hobbytenyésztők szaktanácsokkal segítésére. 
 

1. Kvantitatív genetikai példák a haszongalamb-tenyésztésben 
2. Kvalitatív genetikai feladatok megoldása, a házigalamb színgenetikája 
3. Kvalitatív genetikai feladatok megoldása, a házigalamb színgenetikája 



4. Húsgalambok takarmányozása 
5. Takarmánykeverék összeállítása dísz-, röp- és postagalambok részére 
6. Egy galambtenyésztő telep tervezése 
7. Egy galambtenyésztő telep tervezése 
8. Kvantitatív genetikai problémák a nyúltenyésztésben 
9. Kvalitatív genetikai feladatok megoldása 
10. A házinyúl színének öröklődése 
11. A házinyúl takarmányai, a keveréktakarmányok összeállításának szempontjai 
12. A prémtermeléshez kötődő speciális takarmányozási gyakorlati ismeretek alkalmazása 
13. Egy nyúltelep tervezése. 
14. Egy nyúltelep tervezése. 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Meleg I. (2001): A galamb és tenyésztése 1, Gazda Kiadó 963-7445-33-1 
2. Meleg I. (2001): A galamb és tenyésztése 2, Gazda Kiadó 963-7445-38-2 
3. Harangi S. (2005): Nyúltenyésztés. Egyetemi jegyzet. Debrecen, 189.p. 

(http://www.agr.unideb.hu/oktatas/nyul) 
4. Holdas S. – Szendrő Zs. (2002) (szerk. Mihók S.): Gazdasági állataink Fajtatan – Nyúl, 

Mezőgazda Kiadó, 141.p. 963-9358-66-5 
5. Holdas S. (szerk.) (1978): A nyúltenyésztés kézikönyve, Mezőgazdasági Kiadó, 398.p. 

963-230-339-3 

Azoknak az előírt  szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Javasolt a ténylegesen vállalható, tematika alapján elvileg garantálható deszkriptorok 
megjelölése. 
 

a) tudása 
- ismeri a termelést megalapozó természettudományi, műszaki, technológiai alapfogalmakat 
- ismeri az ágazatban használatos korszerű technológiákat és azok gyakorlati alkalmazását 

b) képességei 
- képes családi gazdaságot alapítani és vezetni 
- képes a termelés folyamatában fellépő rutinszerű problémák felismerésére és annak 
megszüntetésére 

c) attit űdje: 
- szakmai kérdésekhez konstruktívan áll hozzá 
- érzékeny a szektorban felmerülő problémák, az újabb termelési irányzatok iránt és törekszik 
azok megoldására illetve bevezetésére 

d) autonómiája és felelőssége: 
− - képes önálló gazdálkodásra a mezőgazdasági termelést kiszolgáló szolgáltatói, 

kereskedelmi szektorokban való önálló munkavégzésre vagy különböző méretű és jellegű 
mezőgazdasági vállalkozások termelői és operatív irányítói feladatainak ellátására, a 
tanácsadásra 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Posta János, egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

Évközi ellenőrzés módja (pl. 1 db évközi zárthelyi dolgozat): 

- 



Számonkérés módszereinek részletei (pl. szóbeli, írásbeli, szóbeli és írásbeli, gyakorlati jegy, 
megajánlott jegy, stb.): 

- 

Az aláírás megszerzésének feltételei (pl. jegyzőkönyv, tanulmány, tervezési feladat 
dokumentációja, stb.): 

A gyakorlatokon való rendszeres részvétel.  

 

Vizsgakérdések, tételsor: 

1. A galamb értékmérő tulajdonságai  
2. A galamb elhelyezésének irányelvei, extenzív és intenzív tartástechnológia jellemzése 
3. A galamb táplálóanyag szükséglete, takarmányozásának jellemzői 
4. A galamb kvalitatív tulajdonságainak genetikai háttere, öröklődése 
5. Tetszőlegesen kiválasztott hazai galambfajta jellemzése 
6. Díszgalamb-tenyésztés 
7. Röpgalamb-tenyésztés 
8. Postagalamb tenyésztés, versenysport 
9. Haszongalamb-tenyésztés. 
10. A házinyúl értékmérő tulajdonságai 
11. A házinyúl kvalitatív tulajdonságai, színöröklődés, rendellenességek  
12. A házinyúl szaporítása 
13. A házinyúl takarmányozása 
14. A nyúl elhelyezésének irányelvei, tartástechnológiája 
15. A nyúl felnevelése 
16. Egy hústermelésre alkalmas nyúlfajta jellemzése 
17. Hobbinyúl-tenyésztés 
18. Az angóranyúl jellemzői, sajátosságai 

 
 


