
ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Filozófia- és kultúrtörténet 
1.2. Neptun kódja: SGTFL2091XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet:  GTK Társadalomtudományi Intézet Kommunikáció- és 
Médiatudományi Tanszék,  

1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 
• Állattenyésztő mérnöki BSc Szak  

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 
Nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 
 

1. hét: A kultúra és a civilizáció fogalma.  
2. hét: A filozófia viszonya a többi tudásterülethez. 
3. hét: Az ókori Kelet. 
4. hét: A preszókratikusok. 
5. hét: A klasszikus görög filozófia.  
6. hét: A római civilizáció történelmi jelentősége. 
7. hét: A hellenizmus. 
8. hét: A középkori filozófia és kultúra. 
9. hét: A reneszánsz: kultúra, tudomány, filozófia. 
10. hét: Újkori metafizikai rendszerek. 
11. hét: Empirizmus és racionalizmus. 
12. hét: A felvilágosodás (francia, német, angol). 
13. hét: A klasszikus német filozófia. (19.század) 
14. hét:  Pozitívizmus, evolucionizmus, életfilozófia (19. század) 
15. hét:  A 20. század és napjaink főbb filozófiai irányzatai. 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: I. évf. I. félév 
14 óra/hét előadás 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója:  Prof. Dr. habil Tóth Tamás, CSc, egyetemi tanár, 
tanszékvezető; Dr. Kiss Gyula tudományos munkatárs 

 
 
 



4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 
Prof. Dr. Tóth Tamás: Filozófia- és kultúrtörténet Jegyzet SZIE GTK 2011 (elektronikus 
változat) 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 
Darai L. M. – Farkas G.: Filozófia- és kultúrtörténeti Szöveggyűjtemény I. Több kiadás 
Farkas Géza – Tóth Tamás: Filozófia- és kultúrtörténeti Szöveggyűjtemény II.Több kiadás. 
Störig: A filozófia világtörténete. Bp. 1997. 
Russel: A nyugati filozófia története. Több kiadás. 
Lederer E.: Egyetemes művelődéstörténet. Bp. 1992. 
Nyíri T.: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Több kiadás. 
Hobsbawm: A szélsőségek kora, a rövid 20. század története. Bp. 1998. 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Amelyben ki kell térni: 
Egy zh, egy szóbeli vagy írásban benyújtott referátum. A félév elismerésének feltétele: a 
szorgalmi időszak feladatainak teljesítése. A szemináriumok rendszeres látogatása, az azokon 
való aktív részvétel. A kollégium kollokviummal zárul.  
Az érdemjegy megállapítása a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján történik. 

 
 
Gödöllő, 2011. január 17. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 

 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Jogi ismeretek 
1.2. Neptun kódja: SG1JI211XXN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: GTK Gazdasági Jogi és Közigazgatási Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnök MKANÁMBS 
• Kertészmérnök MKANKRMBS 
• Vadgazda mérnök MKANVMBS 
• Mezőgazdasági mérnök MKANMMBS 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

Nincs előtanulmányi követelmény 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának tematikája: 
Előadások tematikája: 

1. A követelmények ismertetése. Állam- és jogelméleti alapfogalmak.  
2. A jogforrások típusai, a jogszabályok hatálya és kihirdetése. A jogviszony. 
3. A Magyar Köztársaság államszervezete. Az államhatalmi ágak szétválasztása és 

egyensúlya. 
4. Vállalkozási formák Magyarországon. A vállalkozások tipizálása a felelősség és a 

tőkekivonás alapján.  
5. Az egyéni vállalkozás. A gazdasági társaságok közös szabályai. 
6. A gazdasági társaságok egyes típusaira vonatkozó jogi szabályozás. A kkt., a bt., a kft. 

és az rt. alapításának, működtetésének és megszűnésének szabályai.  
7. A csődeljárás és a felszámolási eljárás. A végelszámolás. 
8. A dologi jog alapjai. A föld, mint sajátos dolog. A tulajdonjog alapelemei. 
9. Ingatlanok tulajdonának szerzésmódjai, köz- és magánjogi korlátai. 
10. Termőföld-használati jogok. A haszonbérlet, felesbérlet, részesművelés szabályai. A 

szívességi földhasználat. Telki és személyes szolgalmak. 
11. Az ingatlan-nyilvántartás szabályozása. Termőföld más célú hasznosítása.   
12. A munkajogviszony sajátosságai, lehatárolása. A munkaszerződés. 
13. Alapvető kötelezettségek a munkaviszonyban. A munkaidő és a munkabér szabályai.  
14. A munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének esetei.  

 
Gyakorlatok tematikája: 
A tárgyhoz gyakorlatok nem tartoznak. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete:  
2 óra/hét előadás 
0 óra/hét gyakorlat 



 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse és előadója: Dr. Herbst Árpád, e.doc., tud. fokozata: PhD 
A tárgy további előadói: Dr. Szira Zoltán, adj., tud. fokozata: PhD,  

    Orlovits Zsolt adj., tud.fokozata: - 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 
A tárgyhoz gyakorlatok nem tartoznak. 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Dr. Herbst Árpád (szerk.): Jogi ismeretek Bsc Egyetemi jegyzet  
Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő Negyedik, átdolgozott kiadás, 2011. 

4.2. Ajánlott irodalom: 
• Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan Osiris Kiadó, Budapest 2008.  
• Lenkovics Barnabás: Polgári jogi alapok Rejtjel Kiadó, Budapest 2006. 
• Csák Csilla (szerk.) Agrárjog Novotni Kiadó, Miskolc 2010. 

 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
A tárgyhoz gyakorlatok nem tartoznak. 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer 

• Az előadások látogatása nem kötelező. 
• A félév során a 10. oktatási héten az előadáson addig elhangzottakból és az írott 

tananyag kapcsolódó részéből évközi teszt írása. A teszt pótlása, illetve sikertelenség 
esetén a javítása a vizsgaidőszak első hetében, a TVSZ előírása szerint. 

• A félévi aláírás feltétele az évközi teszt legalább 40%-os teljesítése. 
• A számonkérés formája szóbeli kollokvium, az előre meghirdetett tételsor alapján.  

 
Gödöllő, 2011. január 10. 
 
 

Dr. Herbst Árpád sk. 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Közgazdaságtan 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SG1KG2011XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: SZIE-GTK, Közgazdaságtudományi és Módszertani 
Intézet (KMI) 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): Nincs 

• Elméleti alapozó jellegénél fogva a tantárgy minden ágazati és vállalatgazdasági 
jellegű tantárgyat megelőzve kerül oktatásra. Külön megjelölhető előkövetelménye 
nincs. A megértést segíti, ha számíthat a matematikai és a statisztikai ismeretekre. 

 
1.6. A tárgy számonkérési módja: 

aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
A modern ember általános műveltségének elengedhetetlen része a gazdasági szemlélet. A 
Közgazdaságtan (Mikro- és Makroökonómia) tantárgy emellett a BSc-képzésben elméleti 
alaptantárgya az ágazati, vállalati gazdaságtanoknak. A mikroökonómiai rész oktatásának 
célja a modern mikroökonómiai ismeretek és szemlélet megalapozása, a vállalkozói döntések 
meghozatalához és megértéséhez elméleti alapismeretek nyújtása. 

A makroökonómiai rész elsődleges célja, hogy a hallgató megértse a makrogazdasági 
folyamatok közötti legegyszerűbb közgazdasági összefüggéseket, amelyeken keresztül önálló 
véleményt tudjon formálni a reálgazdaság folyamatairól, illetve a mindenkori 
gazdaságpolitika döntéseiről. A későbbiekben értékelni tudja majd azokat, mint az ágazat 
irányító testületében való résztvevő, vállalkozó, vagy munkavállaló a gazdasági döntéseinek 
meghozatalakor. 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév = 15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. A közgazdaságtan alapfogalmai és alapösszefüggései. Gazdaság, gazdálkodás. 
Szükségletek és termelés. Hasznosság és szűkösség. A termelés feltételei és tényezői. 
Piac és piaci koordináció. A piac elméleti alapjai. Piaci kereslet és kínálat. A modern 
piacgazdaságok szervezeti struktúrája (háztartás, vállalat, állam, intézmények). 

2. A kereslet és a hasznosság elmélete. A fogyasztó szerepe a gazdaságban. Fogyasztói 
döntés, hasznosság elméletek, keresleti függvény és az Engel görbe. A kereslet ár-, 
kereszt- és jövedelem rugalmassága. 

3. A kínálat és a termelés mikroökonómiája. Vállalat és vállalkozás. Az idő szerepe a 
mikroökonómiában. A termelés technológiai összefüggéseit leíró termelési 
függvények. Teljes termék, határtermék, átlagtermék, (termelékenység). A csökkenő 
hozadék elve.  

4. A vállalatok költségei, rövid- és hosszútávú költségfüggvényei. 
5. A piac jellege, a piac szerkezete. A vállalatok profit-maximalizálásának feltételei a 

tökéletes verseny, a monopólium, az oligopol és a monopolista versenypiacon. 



6. A termelési tényezők piaca. A munka, tőke és földpiac sajátosságai. A tényező árak 
meghatározódása, a tényezők jövedelme. Kamat, kamatláb. Profit és vállalkozói 
haszon. A munkabér és tényezői. Bérleti díj, földjáradék. 

7. Externáliák és közjavak. A pozitív és negatív externális hatások kezelése a 
gazdaságpolitikában. 

8. I. Zárthelyi Dolgozat 
9. A Makroökonómia alapfogalmai és alapösszefüggései. A makroökonómiai elemzések 

módszerei és azok felhasználása. A gazdasági teljesítmény mérése, a különböző 
mutatószámok jellegzetességei. A makrojövedelem áramlása az egyes makrogazdasági 
szektorok között. A GDP használata a gazdasági növekedés mérésére. 

10. A makro-munkapiac. A munkapiac keresleti/kínálati oldalait meghatározó tényezők. A 
munkanélküliség fogalma, formái és kezelésének módjai. 

11. A termékpiac keresleti oldalának elemzése. A fogyasztási és a beruházási keresletet 
meghatározó tényezők. A vállalatok beruházási döntéseinek elméleti alapjai. A 
termékpiac kínálati oldala és az árupiaci egyensúly. 

12. A pénz és a bankrendszer szerepe a modern gazdaságokban. A pénzpiac és 
egyensúlya.  

13. Az állam szerepe a makrofolyamatok befolyásolásában: célok és eszközök. A 
költségvetési politika eszközei (adók, transzferek, támogatások, stb.) és hatásuk a 
gazdaságra. A költségvetési és államháztartási, külgazdasági egyensúly fogalma, 
szerepe. 

14. A monetáris politika szerepe, eszközei és hatásainak bemutatása. Az infláció okai és 
kezelése. Monetáris politika az EU-ban. 

15. II. Zárthelyi Dolgozat 
 
Gyakorlatok tematikája: nincs gyakorlat 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
0 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária egyetemi docens, 
tudományos fokozat: Ph.D 
 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: - 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Dr. Tömpe Ferenc (szerk.) (2005): A közgazdaságtan alapjai című jegyzet. SZIE-
Gödöllő. 320 p. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Daruka Magdolna, Simanovszky Zoltán (2001): Mikroökonómia feladatgyűjtemény, 
Tri-Mester Kiadó, Tatabánya. 162 p. 

• Anita L. Dancs, Molnár József (szerk.) (1997): Magyar-angol közgazdasági fogalom- 
és példatár. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest. 211 p. 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: nincs 



 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
A félévi munka 100 pontos skálán kerül értékelésre. Ebből: 

• 50 pont a félévi munka (két Zárthelyi dolgozat: 25-25 pont) 
• 50 pont szóbeli kollokvium 

 
A félév elismerésének feltétele: a félév során a két Zárthelyi dolgozat eredményes (legalább 
30%-os) teljesítése (minimum 15 pont megszerzése). 
 
A Zárthelyi dolgozatok javítására és pótlására a félév végén, az intézet által megadott 
időpontban lehetőség van. 
 
A kollokviumi kérdések az alapfogalmak és az elméleti összefüggések ismeretét kívánják 
meg, az előre kiadott tételek alapján. 
 
A félévi teljesítmény alapján szerezhető érdemjegyek: 

   0 –   50 pont:  elégtelen (1) 
 51 –   60 pont:  elégséges (2) 
 61 –   75 pont:  közepes (3) 
 76 –   85 pont:  jó (4) 

  86 – 100 pont:  jeles (5) 
 
 
 
 
Gödöllő, 2011. január 17. 
 

 
 

Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária 
  tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Élelmiszergazdasági Marketing 
1.2. Neptun kódja : MKANKRMBS 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: GTK- Marketing Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnök 
• Állattenyésztő mérnök 
• Kertészmérnök 
• Környezetgazdálkodási agrármérnök 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája: 
1. hét Mezőgazdasági és élelmiszer termékek marketing folyamatának jellemzői, (termelés, 
feldolgozás, fogyasztás)   
2. hét Marketing szerepe és jelentősége, az EU piacszabályozás jellemzői 
3. hét Marketing politika és stratégiai tervezés alapjai 
4. hét Marketing termékpályák jellemzői, piaci előrejelzések és marketing információk 

használata 
5. hét Marketing szervezetek, szolgáltatások és költségek 
6. hét Élelmiszerpolitika, feldolgozás, szabványok  
7. hét Agrár- és élelmiszer termékek kereskedelmének jellemzői (nagy és kiskereskedelem, 

egységes piac, külkereskedelem) 
8. hét Élelmiszer marketing stratégiai esettanulmányok bemutatása 
9. hét  Hús termékpályák jellemzői és szabályozásuk, esettanulmányok bemutatása 
10.hét Tej termékpályák jellemzői és szabályozásuk, esettanulmányok bemutatása  
11.hét  Egyéni feladat készítése és konzultáció 
12.hét Takarmány-  és kiegészítő termékpályák jellemzői és szervezésük 
13.hét Tojás, nyúl és egyéb húsfélék termékpálya jellemzői és szabályozásuk  
14.hét Csoportos hallgatói esettanulmányok bemutatása  
15.hét Csoportos hallgatói esettanulmányok bemutatása 
 
 A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 6. szemeszter 
2 óra/hét előadás 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Fehér István, egyetemi tanár, PhD.   

 



 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Lehota J.: Agrármarketing, Egyetemi jegyzet: Gödöllő. 2007. 165.p. 
• Fehér I.: Előadások power - point- formában, elérhető a Marketing Intézet internetes 

hallgatói oldalán.  
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Lehota J.- Kárpáti L.: Kereskedelmi ismeretek. Szaktudás Kiadóház, Budapest 2010. 
147.p. ISBN 978-963-41-9. 

• Fehér I.- Fejős R.: Az EU csatlakozás hatása a magyar élelmiszer-politikára és 
élelmiszer-szabályozásra. (Szerk. Szücs I. et al.) Szent István Egyetemi Kiadó. 
Gödöllő. 2006. In: A fenntartható mezőgazdaság közgazdaságtana. 7-35 p. ISBN 963 
9483 69 9. 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
A félévi aláírás feltétele, hogy a hallgató az írásos egyéni feladatát a 13. hétig elkészítse és 
beadja értékelésre. A tárgy ismeretanyagának félévi számonkérése kollokviummal zárul. A 
végső érdemjegy az írásos egyéni feladat és az írásbeli vizsgán elért pontok alapján kerül 
kialakításra. A maximálisan elérhető 30 pontból egyharmad arányban (0-10 pont)  a beadandó  
irásos feladattal teljesíthető és két harmad arányban arányban  (0-20) pont teljesíthető az 
írásbeli  vizsga teljesítmény  alapján. A minimális pontszám 16 pont, érdemjegyek a 
következők szerint kerülnek kialakításra: 

0-15 pont elégtelen 
16-18 pont elégséges 
19-22 pont közepes 
23-25 pont jó 
26-30 pont jeles 

 
Gödöllő, 2011. Január 7. 
 
 

tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Idegen nyelv I. 
1.2. Neptun kódja: SG1NA2221XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: GTK-TTI Nyelvi Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnöki BSc nappali 
• Állattenyésztő mérnöki BSc nappali 
• Kertészmérnöki BSc nappali 
• Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc nappali és levelező 
• Vadgazdamérnöki BSc nappali 
• Természetvédelmi mérnöki BSc nappali és levelező 
• Hulladékgazdálkodási technológusi 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): - 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/ 
szóbeli/írásbeli (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) 
tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Gyakorlatok tematikája: 
 
Kezdő 
Középhaladó 
Haladó 
(a félév eleji szintfelmérő alapján) 

1. hét: Bevezetés 
2. hét: Egyetem, egyetemi tanulmányok 
3. hét: Egyetem, egyetemi tanulmányok 
4. hét: Álláskeresés, munkahelyek, munkahelyi kommunikáció 
5. hét: Környezetvédelem, globális felmelegedés 
6. hét: Környezetvédelem, alternatív energiák 
7. hét: Környezetvédelem, környezetszennyezés 
8. hét: Környezetvédelem, újrahasznosítás 
9. hét: Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 
10. hét: Környezetszennyezés, környezetgazdálkodás 
11. hét: Környezetvédelem, biogazdálkodás 
12. hét: Környezetvédelem, növényvédelem 
13. hét: Környezetvédelem, élelmiszergyártás, élelmezés 
14. hét: szóbeli beszámolók, értékelés 
15. hét: Értékelés, pót-, illetve javító beszámoló 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 0 

kimérete: 4 óra/hét gyakorlat 



 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Heltai Zsuzsanna 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: Ács Adél, Boda Helga, Botlik Dénesné, Dóczi Zita, 
Fackelmayer Roxán, Dr.Gyulai Gáborné, Halászné Králik Ágota, Heltai Zsuzsanna, Dr. 
Kránicz Imre, Kádár Angéla, Kávássy Judit, Dr. Olaszné Fábián Márta, Szíjártó Edit, Tóth 
Zsuzsa, Vas Judit, Dr. Veresné Dr. Valentinyi Klára, Vizsnyiczai Zita 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
 
4.1. Kötelező irodalom: 

1. What on Earth? Első és második kötet Szakmai jegyzet. A Zöld út 
nyelvvizsgaközpont kiadványa 

2. Feladatgyűjtemény írásbeli és szóbeli vizsgákhoz. A Zöld út nyelvvizsgaközpont kiad-
ványa angol, német, francia nyelvű 

4.2. Ajánlott irodalom: 
1. Keith Kelly. Science. Macmillan, 2008. 
2. Joseph Kerski,and Simon Ross. The Environment. Hodder Arnold, 2005. 
3. C. St. J. Yates. Agriculture. Cassel Publisher Limited, 1989. 
4. Kommunikation in der Landwirtschaft, Foethe-Institut, FRAUS, Cornelsen, 2009. 
5. http://www.ceja.educagri.fr/all/enseig.htm 
6. Hilfsmaterialien von Gyulai Gáborné (2009) 

 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Megfelelő felszereltségű audiovizuális oktatóterem áll rendelkezésre 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 

A tantárgy teljesítésének feltétele a félév során megírt zárhelyi dolgozat és a szóbeli beszámoló 
sikeres teljesítése, illetve az aktív órai munka és a házi feladatok elkészítése. Az értékelés 
szemeszterenként aláírással történik a félév során végzett folyamatos munka alapján: órai 
aktív részvétel (50 %); félév során két (írásbeli és/vagy szóbeli) beszámoló (50 %). 

 
Gödöllő, 2011. január 7. 
 

Heltai Zsuzsanna 
tárgyfelelős aláírása 

 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Idegen nyelv II. 
1.2. Neptun kódja: SG1NA2242XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: GTK-TTI Nyelvi Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnöki BSc nappali 
• Állattenyésztő mérnöki BSc nappali 
• Kertészmérnöki BSc nappali 
• Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc nappali és levelező 
• Vadgazdamérnöki BSc nappali 
• Természetvédelmi mérnöki BSc nappali és levelező 
• Hulladékgazdálkodási technológusi 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): Idegen nyelv I. 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/ 
szóbeli/írásbeli (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) 
tartalmi jellemzői: 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Gyakorlatok tematikája: 
 
Kezdő, középhaladó, haladó 
 

1. hét: Bevezetés 
2. hét: Növénytermesztés 
3. hét: Növénytermesztés 
4. hét: Növénytermesztés 
5. hét: Növénytermesztés 
6. hét: Állattenyésztés 
7. hét: Állattenyésztés 
8. hét: Állattenyésztés 
9. hét: Állattenyésztés 
10. hét: A mezőgazdasághoz kapcsolódó egyéb területek 
11. hét: A mezőgazdasághoz kapcsolódó egyéb területek 
12. hét: A mezőgazdasághoz kapcsolódó egyéb területek 
13. hét: Vidékfejlesztés 
14. hét: Szóbeli beszámolók 
15. hét: Értékelés, pót-, illetve javító beszámoló 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 0 

kimérete: 4 óra/hét gyakorlat 
 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
 



3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Heltai Zsuzsanna 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: Ács Adél, Boda Helga, Botlik Dénesné, Dóczi Zita, 
Fackelmayer Roxán, Dr.Gyulai Gáborné, Halászné Králik Ágota, Heltai Zsuzsanna, Dr. 
Kránicz Imre, Kádár Angéla, Kávássy Judit, Dr. Olaszné Fábián Márta, Szíjártó Edit, Tóth 
Zsuzsa, Vas Judit, Dr. Veresné Dr. Valentinyi Klára, Vizsnyiczai Zita 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
 
4.1. Kötelező irodalom: 

1. What on Earth? Első és második kötet Szakmai jegyzet. A Zöld út 
nyelvvizsgaközpont kiadványa 

2. Feladatgyűjtemény írásbeli és szóbeli vizsgákhoz. A Zöld út nyelvvizsgaközpont kiad-
ványa angol, német, francia nyelvű 

4.2. Ajánlott irodalom: 
1. Keith Kelly. Science. Macmillan, 2008. 
2. Joseph Kerski,and Simon Ross. The Environment. Hodder Arnold, 2005. 
3. C. St. J. Yates. Agriculture. Cassel Publisher Limited, 1989. 
4. Kommunikation in der Landwirtschaft, Foethe-Institut, FRAUS, Cornelsen, 2009. 
5. http://www.ceja.educagri.fr/all/enseig.htm 
6. Hilfsmaterialien von Gyulai Gáborné (2009) 

 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Megfelelő felszereltségű audiovizuális oktatóterem áll rendelkezésre 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 

A tantárgy teljesítésének feltétele a félév során megírt zárhelyi dolgozat és a szóbeli beszámoló 
sikeres teljesítése, illetve az aktív órai munka és a házi feladatok elkészítése. Az értékelés 
szemeszterenként aláírással történik a félév során végzett folyamatos munka alapján: órai 
aktív részvétel (50 %); félév során két (írásbeli és/vagy szóbeli) beszámoló (50 %). 

 
Gödöllő, 2011. január 7. 
 

Heltai Zsuzsanna 
tárgyfelelős aláírása 

 
 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Számvitel és pénzügyi ismeretek 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SG1SP201XXN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: GTK Pénzügyi és Számviteli Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnök 
• Növénytermesztő mérnök 
• Állattenyésztő mérnök 
• Kertész mérnök 
• Vadgazda mérnök 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati 
jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
A tantárgy célja, hogy a tantárgy elsajátítása után a hallgató képessé válik az alapvető 
számviteli fogalmak és kategóriák értelmezésére, a vállalat gazdasági folyamatainak 
eredményhatásának vizsgálatára. Az ismeretek alapján értelmezni tudja a számvitelből 
nyerhető információkat, melyeket a vállalati döntések különböző szintjein tud hasznosítani. A 
Pénzügy tantárgyrész célja, a pénzügyek elméletével és gyakorlatával kapcsolatos ismeretek 
elsajátítása, a hallgatók pénzügyi problémák megoldására irányuló képességek megalapozása. 

 
A tárgy tartalmának, felépítésének vázlatos ismertetése: 
A számvitel alapjainak, szintjeinek megismertetése. A számvitel helye és szerepe a 
vállalkozás irányításában. A számvitel jogi szabályozása, alapelvei és módszerei. A vagyon 
csoportosítása. A vállalkozói vagyon értékelése. A vállalkozás gazdasági eseményei és 
hatásuk a vállalkozói eredményre. A kettős könyvvitel lényege, módszere. A számviteli 
nyilvántartások fajtái és alkalmazásuk. A számlakeret és számlarend. A kettős könyvvitel 
alapjai, a könyvviteli számla, fajtái, a könyvelés szabályai. A beszámoló részeinek tartalma, 
felépítése. A tárgy felöleli az általános pénzügyi ismereteket, tárgyalja a monetáris politikát, 
annak eszközrendszerét, valamint a vállalkozások pénzügyi kérdéseinek alapelemeit. 



 
Előadások, gyakorlatok tematikája: 
Hét Előadás Gyakorlat 
1. hét: A számvitel fogalma, célja, módszere. 

 
Feltételek ismertetése. 

2. hét: A számvitel törvényi szabályozása. A 
számvitel alapelvei. 

A vagyon számbavétele. 

3. hét: A vállalkozás vagyona. A vagyon 
csoportosítása. A könyvviteli mérleg fogalma, 
tartalma, készítésének szabályai. 

A mérleg szerkezete, a vagyontételek 
értelmezése. 

4. hét: A kettős könyvvitel lényege, módszere. 
 

Gazdasági események és hatásuk a 
mérlegre. 

5. hét: A befektetett eszközök fogalma, 
csoportjai, nyilvántartásuk, 
könyvelésük. 
 

Aktív és passzív számlák gyakorlása. 

6. hét: Az értékcsökkenés könyvelése és hatásuk a 
vállalkozói eredményre. 
Készletek fogalma, gazdasági eseményei, 
hatásuk a vállalkozói eredményre. 
 

Immateriális javak, tárgyi eszközök 
csökkenő gazdasági eseményeinek 
könyvelése 
A készletek gazdasági eseményeinek 
könyvelése. 
A pénzeszközök gazdasági 
eseményeinek könyvelése. 

7. hét: A költségek csoportosítása, költségnem, 
költséghely és költségviselő fogalma. 
A vállalkozás ráfordításának tartalma, 
alkalmazásuk és hatásuk az eredményre. 
A bevételek fajtái, gazdasági események 
könyvelése, hatásuk a vállalkozói eredményre. 
 

Költségnemek könyvelése, 
önköltségszámítás. 
 
 

8. hét: A beszámolók rendszere. 
A beszámolók fajtái, készítési kötelezettségük, 
felépítésük. 
A beszámoló részeinek tartalma, felépítése. 
Mérleg, Eredménykimutatás. 

Mérleg, Eredménykimutatás össze- 
állítása főkönyvi kivonat alapján. 
 

9. hét: A pénz fogalma, funkciói, a pénz ára. 
Kamatszámítások. 

Egyszerű és kamatos kamatozás. 

10. hét: A monetáris politika eszközrendszere, 
hatásmechanizmusa, Bankrendszer, 
intézmények. Adótan. 

Jelenérték. Értékpapír hozamok, 
Kötvény, Részvény. 

11. hét: Bankok szabályozása. Fizetési módok, fizetési 
forgalom. 

Adósminősítés. 

13.hét: Vállalkozások finanszírozása, stratégiák. Vállalkozások pénzügyi értékelése. 
14.hét: Összefoglalás Ismétlés, gyakorlás 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
1 óra/hét előadás 
1 óra/hét gyakorlat 



 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse: Dr. Habil. Zéman Zoltán egyetemi docens,  
                         előadója: Véghné Dr. Bálint Katalin, egyetemi adjunktus 
 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Véghné Dr. Bálint Katalin, egyetemi adjunktus 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Az előadások anyaga, oktatási segédanyagok. 
Dr. Sóvágó Lajos - Véghné Dr. Bálint Katalin: Számvitel és pénzgazdálkodás  egyetemi 
jegyzet  2005. 

• Véghné Dr. Bálint Katalin: Számvitel és pénzgazdálkodás  egyetemi jegyzet  2009. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Számvitel és könyvvizsgálat c. folyóirat 
• Adó c. folyóirat 
• Önadózó c. folyóirat 
• A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló hatályos törvény. 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az órák rendszeres látogatása, a gyakorlaton kötelező részvétellel. 2 gyakorlati óráról (2 
alkalom) való hiányzás pótlása házi feladattal elfogadható.  
A félév elismerésének további feltétele, hogy a szorgalmi időszak utolsó hetében egy 
zárthelyi dolgozatot legalább 51%-ban teljesítsen a hallgató. Ennek a dolgozatnak az 
eredménye 30%-ban beleszámít a félév végi vizsgajegybe. 
A szorgalmi időszak utolsó hetében megírt 51% alatt tejesített zárthelyi dolgozatok javítására 
2 lehetőség van. 
Első javítási lehetőség a vizsgaidőszak első hetében van, ennek sikertelensége esetén a 
második javítási lehetőség a vizsgaidőszak második hetében lesz. 
A szorgalmi időszak utolsó hetében megírt, de nem elégtelen dolgozatok is a vizsgaidőszak 
első hetében javíthatók. 
További javítási lehetőség nincs. 
 
A tárgy a félév végén írásbeli kollokviummal zárul. Az írásbeli dolgozat gyakorlati 
(könyvelés) és elméleti részből tevődik össze.  
Az írásbeli kollokvium jegyének kialakítása 100 pontos rendszerben a következőképp 
történik: 



A 100 pont a 30 pontos szorgalmi időszak utolsó hetében megírt zárthelyi dolgozatból és a 70 
pontos az írásbeli kollokviumból tevődik össze. 
86-100 jeles (5) 
76-85  jó (4) 
61-75  közepes (3) 
51-60  elégséges (2) 
0-50  elégtelen (1) 
 
Gödöllő, 2011.01.12. 
 
 

Dr. Habil Zéman Zoltán  
egyetemi docens 

tárgyfelelős aláírása 
 



                                                                          
ADATLAP 

Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  
 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve:    Testnevelés II. 
 
1.2. Neptun kódja:    SG1SR2011AB 
 
1.3. Az oktató tanszék/intézet:  Testnevelési és Sportintézet 
 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• MKK: Állattenyésztő mérnöki, Kertészmérnöki, Környezetmérnöki, Mezőgazdasági  
 mérnöki, Vadgazda mérnöki 

• KTI:  Természetvédelmi mérnöki, Környezetgazdálkodási agrármérnöki 
• GTK:  Andragógia, Kereskedelem és marketing, Gazdálkodási és menedzsment,  

 Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, Pénzügy és számvitel, Turizmus- 
 vendéglátás 

• GÉK:  Gépészmérnöki, Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, 
 Mechatronikai mérnöki, Műszaki menedzser 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 
  
1.6. A tárgy számonkérési módja:  
aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: nincs előadás. 
 
Gyakorlatok tematikája: 
 

1. Bevezetés: a Testnevelési és Sportintézet bemutatása, követelményrendszer 
ismertetése, tájékoztatás az egyetemi sportolási lehetőségekről. Általános tudnivalók, 
balesetvédelem. A testnevelés fogalma, célja, jelentősége. 
 

2-3. Fizikai fittségi szint felmérése. Kondícionális és koordinációs képességfejlesztés. A 
sportolás iránti igény megszilárdítása. 
 
3-4. A választott sportág egyszerű alaptechnikai elemeinek elsajátítása. 
  
5-6. A választott sportág alaptechnika skálájának bővítése, pontos, precíz, tökéletes 
végrehajtása. Más sportágak kiegészítő mozgásanyagának felhasználásával 
képességfejlesztések rendszeres alkalmazása. 
 
7-8. A választott sportág specifikus technikáinak ismertetése és gyakorlása. A 
képességfejlesztések játékos-testnevelési játékok formába történő fejlesztése.  
 



9-10. A sportág specifikus gyakorlatok sokoldalú végrehajtása. A kondicionális 
képességek rendszeres, folyamatos fejlesztése (gyorsaság, erő, állóképesség).  
 
11-12. A sportág szabályainak megfelelő verseny gyakorlatok, versenyhelyzetek 
kialakítása. Szabad formájú játékok. A teljesítményre való törekvés igényének kialakítása. 
A kitartás és szorgalom fejlesztése. 
 
13-14. Fizikai fittségi szint újbóli felmérése. 
 
15. Értékelés. Kérdések, problémák tisztázása. Pótlások szükség szerinti megbeszélése.  

Tanácsok és edzéstervek átadása a szünetre illetve az egyetem utáni évekre. 
 

2.2. A tantárgy kreditértéke: 0 
kimérete: 
0 óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Hollósy László intézeti igazgató, testnevelő tanár 
 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Bútor Barbara testnevelő tanár 
• Cseh Zsuzsanna testnevelő tanár 
• Kolesza István testnevelő tanár 
• Simara János testnevelő tanár 
• Szabó István testnevelő tanár 
• Shimizu Nana testnevelő tanár 
• Szörényi Zoltán testnevelő tanár 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Walter Bucher sorozatszerkesztő (2005): 137 alapjáték és gyakorlat, Dialóg Campus 
Kiadó, Pécs-Budapest 

• Walter Bucher sorozatszerkesztő (2000): 1000 bemelegítő játék és gyakorlat, Dialóg 
Campus Kiadó, Pécs-Budapest 

• Walter Bucher sorozatszerkesztő (2002): 735 játék és gyakorlat – Mozgásos tanulás, 
Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest 

• Kröger Ch.-Roth K. (2002): Labdaiskola, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest 
• Hirtz P.-Hotz A.- Ludwig G.(2004). Mozgáskompetenciák Egyensúlyozás, Dialóg 

Campus Kiadó, Pécs-Budapest 
• Szentgyörgyi Z.-Weglárz B.(2002): Tér és helyzetérzékelést fejlesztő gyakorlatok, 

Flaccus Kiadó, Budapes 
• Arnold Schwarzenegger: A testépítés nagy enciklopédiája (Alexander Kiadó, 1999.) 
• Joe Weider: A testépítés bibliája (Alexandria Kiadó, 1998.) 

 
 



4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
• Jó felszereltségű Sportcsarnok áll rendelkezésre a szükséges szerekkel együtt. 
• Jó felszereltségű kondicionáló terem áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló erősítő 

gépekkel és súlyokkal lehetőség van minden izomcsoport edzésére. 
• Jó felszereltségű Fitness terem áll rendelkezésre a szükséges szerekkel együtt. 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

• a gyakorlati foglalkozásokon, edzéseken való rendszeres, aktív részvétel, a baleset és 
egészségvédelmi rendszabályok betartása. 

• A félév szorgalmi időszakában a választott sportág jellegének 1 x 90 perces 
foglalkozáson szükséges jelen lenni. A félév végén a kritérium követelmény 
elismerése a tantárgy felelős index aláírásával történik elfogadását igazoló tanórai 
regisztráció összesítése után. A testnevelő tanárok heti fogadóórái az intézeti 
hirdetőkön olvashatók. 

• A foglalkozásokról való távolmaradás igazolása nem szükséges, kivéve hosszan tartó 
sérülés, betegség esetén.  

• A hiányzás pótlása: lehetőséget biztosítunk a hallgatóknak a hiányzás pótlására. A 
szorgalmi időszakban lehet megkezdeni a pótlást, aminek helyét és idejét a 
foglalkozásvezetővel kell egyeztetni. A vizsgaidőszak első három hetében a 
Testnevelési és Sport Intézet által megajánlott helyen és időben engedélyezett két 
foglalkozást pótolni. A pótlási lehetőségeket a testnevelő tanároktól és a 
hirdetőtáblákon kirakott tájékoztatókból lehet megtudni. 

• Ha valakinek a betegsége olyan fokú, hogy egyetemi tanulmányai során képtelen a 
testnevelés követelményeinek teljesítésére, akkor Szakorvos igazolása alapján a 
tantárgyfelelős adhat felmentést. Enyhébb lefolyású tartós betegség esetén megfelelő 
sportágválasztással a testnevelő tanárral történt egyeztetés után könnyített testedzéssel 
is teljesíthető a követelmény. 

• Az a hallgató, aki más egyetemeken is folytatott tanulmányokat és ott érvényes 
testnevelési félévet (féléveket) zárt le, az addigi teljesítéseinek elfogadását 
kérvényezheti. A tanulmányi osztálynak az indexéről fénymásolatot kell benyújtania, 
amit a Testnevelési és Sport intézet véleményez.  

 
A félévi aláírás feltételei:  
• aktív részvétel az órákon, szakszerű gyakorlat végrehajtással, 
• minimum 13 órán való részvétel. 
• a félév során tanult mozgásfeladatok, játékok megfelelő szintű elsajátítása. 

 
 

.Gödöllő, 2011. január 13. 
Hollósy László 

tárgyfelelős 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve:    Testnevelés II. 
 
1.2. Neptun kódja:    SG1SR2012AB 
 
1.3. Az oktató tanszék/intézet:  Testnevelési és Sportintézet 
 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• MKK: Állattenyésztő mérnöki, Kertészmérnöki, Környezetmérnöki, Mezőgazdasági  
 mérnöki, Vadgazda mérnöki 

• KTI:  Természetvédelmi mérnöki, Környezetgazdálkodási agrármérnöki 
• GTK:  Andragógia, Kereskedelem és marketing, Gazdálkodási és menedzsment,  

 Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, Pénzügy és számvitel, Turizmus- 
 vendéglátás 

• GÉK:  Gépészmérnöki, Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, 
 Mechatronikai mérnöki, Műszaki menedzser 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 
 Testnevelés I. Neptun  kódja: SGTSR2011AB 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja:  
aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: nincs előadás. 
 
Gyakorlatok tematikája: 
 

1. Bevezetés: a Testnevelési és Sportintézet bemutatása, követelményrendszer 
ismertetése, tájékoztatás az egyetemi sportolási lehetőségekről. Általános tudnivalók, 
balesetvédelem. A testnevelés fogalma, célja, jelentősége. 
 

2-3.Fizikai fittségi szint felmérése. Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. A 
sportolás iránti igény megszilárdítása. 
 
3-4. A választott sportág egyszerű alaptechnikai elemeinek elsajátítása. 
  
5-6. A választott sportág alaptechnika skálájának bővítése, pontos, precíz, tökéletes 
végrehajtása. Más sportágak kiegészítő mozgásanyagának felhasználásával 
képességfejlesztések rendszeres alkalmazása. 
 
7-8. A választott sportág specifikus technikáinak ismertetése és gyakorlása. A 
képességfejlesztések játékos-testnevelési játékok formába történő fejlesztése.  
 



9-10. A sportág specifikus gyakorlatok sokoldalú végrehajtása. A kondicionális 
képességek rendszeres, folyamatos fejlesztése (gyorsaság, erő, állóképesség).  
 
11-12. A sportág szabályainak megfelelő verseny gyakorlatok, versenyhelyzetek 
kialakítása. Szabad formájú játékok. A teljesítményre való törekvés igényének kialakítása. 
A kitartás és szorgalom fejlesztése. 
 
13-14. Fizikai fittségi szint újbóli felmérése. 
 
15. Értékelés. Kérdések, problémák tisztázása. Pótlások szükség szerinti megbeszélése.  

Tanácsok és edzéstervek átadása a szünetre illetve az egyetem utáni évekre. 
 

2.2. A tantárgy kreditértéke: 0 
kimérete: 
0 óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Hollósy László intézeti igazgató, testnevelő tanár 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Bútor Barbara testnevelő tanár 
• Cseh Zsuzsanna testnevelő tanár 
• Kolesza István testnevelő tanár 
• Simara János testnevelő tanár 
• Szabó István testnevelő tanár 
• Shimizu Nana testnevelő tanár 
• Szörényi Zoltán testnevelő tanár 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Walter Bucher sorozatszerkesztő (2005): 137 alapjáték és gyakorlat, Dialóg Campus 
Kiadó, Pécs-Budapest 

• Walter Bucher sorozatszerkesztő (2000): 1000 bemelegítő játék és gyakorlat, Dialóg 
Campus Kiadó, Pécs-Budapest 

• Walter Bucher sorozatszerkesztő (2002): 735 játék és gyakorlat – Mozgásos tanulás, 
Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest 

• Kröger Ch.-Roth K. (2002): Labdaiskola, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest 
• Hirtz P.-Hotz A.- Ludwig G.(2004). Mozgáskompetenciák Egyensúlyozás, Dialóg 

Campus Kiadó, Pécs-Budapest 
• Szentgyörgyi Z.-Weglárz B.(2002): Tér és helyzetérzékelést fejlesztő gyakorlatok, 

Flaccus Kiadó, Budapes 
• Arnold Schwarzenegger: A testépítés nagy enciklopédiája (Alexander Kiadó, 1999.) 
• Joe Weider: A testépítés bibliája (Alexandria Kiadó, 1998.) 
 

4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
• Jó felszereltségű Sportcsarnok áll rendelkezésre a szükséges szerekkel együtt. 



• Jó felszereltségű kondicionáló terem áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló erősítő 
gépekkel és súlyokkal lehetőség van minden izomcsoport edzésére. 

• Jó felszereltségű Fitness terem áll rendelkezésre a szükséges szerekkel együtt. 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

• a gyakorlati foglalkozásokon, edzéseken való rendszeres, aktív részvétel, a baleset és 
egészségvédelmi rendszabályok betartása. 

• A félév szorgalmi időszakában a választott sportág jellegének 1 x 90 perces 
foglalkozáson szükséges jelen lenni. A félév végén a kritérium követelmény 
elismerése a tantárgy felelős index aláírásával történik elfogadását igazoló tanórai 
regisztráció összesítése után. A testnevelő tanárok heti fogadóórái az intézeti 
hirdetőkön olvashatók. 

• A foglalkozásokról való távolmaradás igazolása nem szükséges, kivéve hosszan tartó 
sérülés, betegség esetén.  

• A hiányzás pótlása: lehetőséget biztosítunk a hallgatóknak a hiányzás pótlására. A 
szorgalmi időszakban lehet megkezdeni a pótlást, aminek helyét és idejét a 
foglalkozásvezetővel kell egyeztetni. A vizsgaidőszak első három hetében a 
Testnevelési és Sport Intézet által megajánlott helyen és időben engedélyezett két 
foglalkozást pótolni. A pótlási lehetőségeket a testnevelő tanároktól és a 
hirdetőtáblákon kirakott tájékoztatókból lehet megtudni. 

• Ha valakinek a betegsége olyan fokú, hogy egyetemi tanulmányai során képtelen a 
testnevelés követelményeinek teljesítésére, akkor Szakorvos igazolása alapján a 
tantárgyfelelős adhat felmentést. Enyhébb lefolyású tartós betegség esetén megfelelő 
sportágválasztással a testnevelő tanárral történt egyeztetés után könnyített testedzéssel 
is teljesíthető a követelmény. 

• Az a hallgató, aki más egyetemeken is folytatott tanulmányokat és ott érvényes 
testnevelési félévet (féléveket) zárt le, az addigi teljesítéseinek elfogadását 
kérvényezheti. A tanulmányi osztálynak az indexéről fénymásolatot kell benyújtania, 
amit a Testnevelési és Sport intézet véleményez.  

 
A félévi aláírás feltételei:  
• aktív részvétel az órákon, szakszerű gyakorlat végrehajtással, 
• minimum 13 órán való részvétel. 
• a félév során tanult mozgásfeladatok, játékok megfelelő szintű elsajátítása. 

 
 

.Gödöllő, 2011. január 13. 
 

Hollósy László 
tárgyfelelős 

 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Állattenyésztési ágazatok ökonómiája 
1.2. Neptun kódja: SG1UZ2016ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: VGSZI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Mezőgazdasági üzemtan I-II. 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) 
tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. Bevezetés. Követelményrendszer. Fedezeti hozzájárulás számítás. 

2. Ráfordítás - hozam kapcsolatok.  
 

3. Az idő, mint ráfordítás. 

4. Ágazat, tevékenység fogalma. Ágazat szerkesztés. Ágazati méretet 
befolyásoló tényezők. Állattenyésztési ágazatok általános kérdései. 

5. Állattenyésztési ágazatok tervezési feladatai I. 

6. Állattenyésztési ágazatok tervezési feladatai II. 

7. Takarmánygazdálkodás I. 

8. Takarmánygazdálkodás II. 

9. Szarvasmarha ágazat szervezése és ökonómiája I. 

10. Szarvasmarha ágazat szervezése és ökonómiája II. 

11. Sertéságazat szervezése és ökonómiája. 

12. Baromfi ágazat szervezése és ökonómiája. 

13. Juhágazat szervezése és ökonómiája. 

14. Alternatív állattenyésztési ágazatok ökonómiai sajátosságai. 

 Zárthelyi dolgozat. 

 
Gyakorlatok tematikája: 



A gyakorlatok követik az előadás tematikáját. A gyakorlatokon az elméleti részhez kapcsolható 
számítási feladatok gyakorlása történik. Az 5. héten kerül ismertetésre az egyéni feladat ismertetése. A 
10. héten üzemlátogatás a Józsefmajori Kísérleti és Tangazdaságban. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 5 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
3 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr Székely Csaba egyetemi tanár, tud. fokozata: 
CSc/Kovács Attila, egyetemi adjunktus, tanüzemvezető 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr Horváth Zoltán egy. adjunktus, tud. fokozata: Phd 
• Dunai Anna egy. adjunktus., tud. fokozata: - 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Székely Cs. – Takácsné György K.: Vállalatgazdaságtan II. Egyetemi jegyzet. 
Gödöllő, 2006. 

• az előadásokon és a gyakorlatokon elhangzottak, 
• az előadók által a félév során megadásra kerülő kiegészítő tananyag. 
• Intézeti honlapra feltett oktatási segédlet. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Józsefmajori Kísérleti és Tangazdaság telepirányítási rendszserei (ALPRO, RISKA, 
TALP, OMIR) 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 
gyakorlatról lehet hiányozni, de a hiányzásokat pótolni kell: szóbeli beszámoló, valamint 
pótlásként beadandó faladat formájában.  
A gyakorlatokat részben üzemekben, részben szemináriumban tartjuk. Az üzemlátogatásokról 
Feladatlapot kell kitölteni és beadni a gyakorlatvezetőnek, az általa megszabott határidőig. 
Javítási, pótlási lehetőség: utolsó gyakorlat. 
A gyakorlatok teljesítésének feltétele: 

• Határidőre beadott Feladatlap az üzemlátogatásokról, 
• 1 db állományváltozáson alapuló éves üzemi terv feladat beadása,  



Amennyiben a gyakorlatokat a hallgató nem teljesíti a tárgyfelelős a félév aláírását 
megtagadja. A félévi aláírásért pótlást a vizsgaidőszak első hetében fogadunk el. 
 
A tantárgy kollokviummal zárul, amelyre csak legalább elégséges félévi érdemjeggyel (51%, 
a félév során megírt zárthelyi dolgozat érdemjegye alapján) lehet jelentkezni.  

A félév aláírás és a vizsgára bocsátás feltételei a következők: 

• A félév során az elméleti anyagrészből kötelező zárthelyi dolgozat megírása, valamint az 
önálló feladat határidőre történő beadása. A sikertelen dolgozatok megismétlésére, 
pótlására a vizsgaidőszak első hetében kerül sor, később pontosításra kerülő időpontban. 
Tartós távollét, egyéni tanrend, igazolt tartós betegség esetén a zárthelyi dolgozat a 
vizsgát megelőzően is teljesíthető a vizsgaidőszakban. 

• Jegy megajánlásra a következő feltételek teljesítése esetén kerül sor: 

A félévi teljesítmény (az elméleti és gyakorlati tananyagból megírt zárthelyi dolgozat, 
valamint az önálló feladat határidőre történő beadása) értékelése alapján a jeles (5), a jó 
(4) és a közepes (3) és elégséges (2) érdemjegy kerül megajánlásra. A jegy 
megajánlásának feltétele a zárthelyi dolgozat első időpontban történő teljesítése, valamint 
a beadandó feladat határidőre történő elkészítése.  

 

A megajánlott jegy számítása a következők szerint történik: 

- jeles (5):  a féléves munka legalább 90%-os minősítésű teljesítése 

- jó (4):  a féléves munka legalább 80%-os minősítésű teljesítése  

- közepes (3): a féléves munka legalább 70%-os teljesítése 

- elégséges (2): a féléves munka legalább 60%-os teljesítése 

 
Gödöllő, 2011. január 7. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Vállalatirányítás 
1.2. Neptun kódja: SG1UZ2026XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: VGSZI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
• Mezőgazdasági mérnök 
• Kertész mérnök 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Mezőgazdasági üzemtan I. VAGY Agrárökonómia I. (Vg.)  VAGY Agrármérnök 
MSc képzés 

 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) 
tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 
 

1. A menedzsment tudomány fejlődése. A klasszikus, a behaviorista és a menedzsment 
tudományi iskola. 

2. Integráló szemléletek: a rendszerelmélet, a kontingencia elmélet stb. Újabb 
menedzsment elméletek és iskolák. 

3. A rendszerek irányítása. Vezérlés és szabályozás, a zavarkompenzációs szabályozás és 
az adaptív irányítás. 

4. Az irányítás informatikai alapjai. Az információ, a kommunikáció, az információk 
tárolása, irányítási információs rendszerek. 

5. A gazdasági szervezetek irányítása. A gazdasági szervezetek rendszermodellje. A 
vállalati irányítási funkciók és feladatok. A vállalati célok. 

6. Szervezés és a szervezet. A szervezési folyamat. A munkamegosztás. A szervezeti 
egységek létrehozása. 

7. Szervezeti típusok. Az informális szervezet. Szervezeti koncepciók és elvek. A 
felelősség, a hatáskör, a delegálás és a beszámoltatás. 

8. A szervezési elvek megsértésének következményei. Centralizáció és decentralizáció. 
9. A stratégiai menedzsment. A stratégia lépései, kialakítása. Tervezés és a stratégiai 

kontroll. 
10. Nagyobb szervezetek stratégiái. Tervezési módszerek. 
11. Tervezési módszerek II. 
12. A vezetés fogalma. A vezető feladatai, funkciói. Vezetési stílusok. 

Viselkedéstudományi vezetéselmélet. A menedzseri háló. 
13. A motiváció. Motivációs elméletek (Maslow, Herzberg, Alderfelder,McClelland stb.) 
14. A döntéshozatal. 



15. Zárthelyi dolgozat 
 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr Székely Csaba egyetemi tanár, tud. fokozata: 
CSc/Kovács Attila, egyetemi adjunktus, tanüzemvezető/Dr Horváth Zoltán egy. adjunktus, 
tud. fokozata: Phd 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: - 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Székely Cs.: Vállalati irányítás, Egyetemi jegyzet. Gödöllő, 2008. 
• az előadásokon elhangzottak, 
• az előadók által a félév során megadásra kerülő kiegészítő tananyag. 
• Intézeti honlapra feltett oktatási segédlet. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Búzás – Nemessályi – Székely: Mezőgazdasági Üzemtan I., Szaktudás Kiadó, 
Budapest, 2000. 

4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
• Józsefmajori Kísérleti és Tangazdaság Operatív Menedzsment Információs Rendszere 

(OMIR) 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása kötelező. 
 
A tantárgy kollokviummal zárul, amelyre csak legalább elégséges félévi érdemjeggyel (51%, 
a félév során megírt zárthelyi dolgozat érdemjegye alapján) lehet jelentkezni.  

A félév aláírás és a vizsgára bocsátás feltételei a következők: 

• A félév során az elméleti anyagrészből kötelező zárthelyi dolgozat megírása. A sikertelen 
dolgozatok megismétlésére, pótlására a vizsgaidőszak első hetében kerül sor, később 
pontosításra kerülő időpontban. Tartós távollét, egyéni tanrend, igazolt tartós betegség 
esetén a zárthelyi dolgozat a vizsgát megelőzően is teljesíthető a vizsgaidőszakban. 



• Jegy megajánlásra a következő feltételek teljesítése esetén kerül sor: 

A félévi teljesítmény értékelése alapján a jeles (5), a jó (4) és a közepes (3) és elégséges 
(2) érdemjegy kerül megajánlásra. A jegy megajánlásának feltétele a zárthelyi dolgozat 
első időpontban történő teljesítése.  

 

A megajánlott jegy számítása a következők szerint történik: 

- jeles (5):  a féléves munka legalább 90%-os minősítésű teljesítése 

- jó (4):  a féléves munka legalább 80%-os minősítésű teljesítése  

- közepes (3): a féléves munka legalább 70%-os teljesítése 

- elégséges (2): a féléves munka legalább 60%-os teljesítése 

 
Gödöllő, 2011. január 7. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: ÁLLATTENYÉSZTÉS GÉPEI 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SGMAG2015ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: SZIE GEK Folyamatmérnöki Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Állattenyésztés, matematika. fizika 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 

• kötelező gyakorlati órák,  
• évközi ellenőrzés (2 zárthelyi dolgozat) 

 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája: 
1. A TAKARMÁNYOK TARTÓSÍTÁSA ERJESZTÉSSEL 

Az erjesztéses tartósítás általános kérdései 
Halom és kazalsilók 
Falközi silók 
Erjesztéses takarmánytartósítás toronysilóban 
Toronysilók gépi berendezései 
Szenázskészítés bálázással 
Erjesztéssel történő takarmánytartósítás fóliazsákban 

2. SZARVASMARHÁK ELHELYEZÉSE  
Állásrendszerek és lekötőberendezések 
Középhosszú és hosszúállások 
Pihenőbokszok 

3. TAKARMÁNYOZÁSI MUNKÁK GÉPEI A SZARVASMARHA-TARTÁSBAN 
A szilázs kitermelése 
Önürítős takarmánykiosztó kocsi 

4. A BORJAK TARTÁSA ÉS ITATÁSA 
Borjúszoptató automaták 

5. A SERTÉSEK ELHELYEZÉSE ÉS TAKARMÁNYOZÁSA 
Elhelyezés 
Etetés 
A száraz abraktakarmányok kiosztásának gépei 
Takarmányok kiadagolása 
Önetetők 
A folyékony takarmányozás 

6. BAROMFIAK ELHELYEZÉSE ÉS TAKARMÁNYOZÁSA 
Tojástermelés 
Árutojás-termelés  
A ketreces tartás 



A takarmány kiosztás 
7. A GÉPI FEJÉS 

Tejképződés 
Tejleadás 
A tej visszatartása 
Tejmennyiség mérők 
Fejőberendezések felépítés szerinti felosztása 

8. . A GÉPI FEJÉS VÉGREHAJTÁSA 
A fejőberendezések tisztítása 
A fejőgumik cseréje 
A fejéshez kapcsolódó automatizálás 
A fejőkészülékek automatikus levétele 
A fejés robotizálása 
A fejőberendezések ellenőrzése 
A juhok gépi fejése 

9. A TEJ KEZELÉSE A TERMELŐHELYEN 
A fejt tej szűrése 
A fejt tej hűtése 
Hűtési rendszerek 

10. ÁLLATTARTÓ TELEPEK AUTOMATIZÁLT IRÁNYÍTÁSA 
Az állatok egyedi felismerése, azonosítása. 
Az automatikus abrakadagolás kötetlen tartásban 
Automatizált mérlegelés 
Az állatok aktivitásának meghatározása 
A kifejt tej vezetőképességének meghatározása 

11. ITATÓBERENDEZÉSEK 
Az itatók főbb jellemzői 
Legelői itatók 
Sertés önitatók 
Baromfi-itatók 

12. A LEGELTETÉS GÉPI BERENDEZÉSEI 
A legeltetés módjai 
Elektromos kerítés (villanypásztor) 

13. AZ ALMOZÁS ÉS TRÁGYAELTÁVOLÍTÁS GÉPESÍTÉSE 
Szarvasmarhatartás 
Sertéstartás 
A baromfi és a kisállattartás 

14. A TRÁGYA ELTÁVOLÍTÁS GÉPEI 
Trágyaeltávolítás kihúzószánnal 
Kaparóláncos trágyaeltávolítók 
Lengőlapátos trágyaeltávolítók 
Szárnylapátos trágyakihúzók 
Hidraulikus trágyaeltávolítás 
A mélyalom eltávolítása  

15. TRÁGYAKEZELÉS 
Szétválasztás 
Biogáz előállítás 
Komposztálás 
Tárolás 

 



Gyakorlatok tematikája: 
1. Megegyeznek az előadások témáival, azok gyakorlati eszközökön való bemutatása. A 

mérőeszközök megismerése, használatuk elsajátítása.  
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 5 

kimérete: 
• 2 óra/hét előadás 
• 3 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Tóth László, egyetemi tanár, prof. emeritus, MTA 
doktora 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Fogarasi Lajos PhD. 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

Tóth L.: 2003. Állattartási technika alapjai, SZIE  Mezőgazdaság-és 
Környezettudományi  Kar, Gödöllő, 117 p. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

1. Tóth L: 1998, (szerk) Állattartási technika, Szaktudás Kiadó, Bp. 700 p. 
2. Tóth L. Bak J. Kelemen Zs.: 2010. Szálastakarmányok betakarítása, tárolása és 

etetése, Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest 160 p. 
3. Tóth L. –  Fogarasi Lajos –  Bak János: Állattartási technika  

Gyakorlati jegyzet, Szent István Egyetem Gödöllő, 2000. 110 p. 
4. Tóth L.-(2002)-Elektronika és automatika a mezőgazdaságban, Szaktudás Kiadó Ház 

Budapest--402 p. 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
          Gépészmérnöki Kar állattartás gépesítés laboratórium,  

demonstrációs eszközök,  
modellek,  
mozgófilmek s szemléltető anyagok,  
mérőműszerek 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Amelyben ki kell térni: 
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 
gyakorlatról lehet hiányozni, de a hiányzásokat pótolni kell: szóbeli beszámoló, valamint 
pótlásként beadandó faladat formájában.  
Amennyiben a gyakorlatokat a hallgató nem teljesíti a tárgyfelelős a félév aláírását 
megtagadja.  



A félévi aláírásért pótlást szóbeli beszámolóval a vizsgaidőszak első hetében fogadunk el.  
A tantárgy szóbeli kollokviummal zárul, kollokviumot csak az tehet, akinek a félévi aláírása 
rendben van. 
Követelmények: 
 
Zárthelyi  
1. ZH max. 50 pont 
2. ZH  max. 50 pont 
 
Mindkét zárthelyi kötelező, a félév elismerés feltétele. 
 
Pótlás: pót-zárthelyi (külön időpontban gyakorlati órán) 
Végső értékelés 

Érdemjegy 
(Megajánlás) 

Pontszám (1 +2) Megjegyzés 

1 < 35 Beszámoló és szóbeli vizsga kötelező 
2 36-55 (Szóbeli vizsgával javítható) 
3 56-70 (Szóbeli vizsgával javítható) 
4 71-80 (Szóbeli vizsgával javítható) 
5 > 80  

 
 
Gödöllő, 2011. január 10 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 

1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Mezőgazdasági műszaki ismeretek I. 

1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SGMGSX03XXN 

1.3. Az oktató tanszék/intézet: Gépészmérnöki Kar, Mechanikai és Géptani Intézet, 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépek Tanszék 

1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 
• Mezőgazdasági mérnök 
• Növénytermesztő mérnök 
• Kertészmérnök 
• Állattenyésztő mérnök 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
A tantárgyat négy, eltérő tanterv alapján képzett szak tanulói együtt hallgatják. Az 
állattenyésztő mérnökök csak az ötödik félévben (Az állattenyésztés gépei c. tantárggyal) 
folytatják a felkészülést. (Tehát a Mezőgazdasági műszaki ismeretek II. c. tárgyat nem 
tanulják). A tananyag összeállításakor azt a szempontot vettük figyelembe, hogy az 
állattenyésztő mérnökök is megkapják a szükséges ismereteket az általános géptan, és a 
mezőgazdasági erőgépek témakörből, valamint megismerjék legalább egy szántóföldi kultúra 
teljes termesztéstechnológiájához szükséges munkagépsor működési elvét. Ennek a 
felépítésnek következtében a gyakorlatok egy részét fel kell áldoznunk, és előadás jelleggel 
kell megtartanunk. Törekszünk azonban arra, hogy többségében olyan témakörök elméletét 
tárgyaljuk kizárólag a gyakorlati órákon, amelyek eszközeit fizikai valóságukban is be tudjuk 
mutatni a hallgatóknak. (Pl. ha nincs is lehetőségünk arra, hogy minden hallgató készítsen 
hegesztett kötést, de a hegesztő transzformátort, elektródát és különböző módon 
meghegesztett mintadarabokat kézbe foghat, közelről megtekinthet.) 
 
Előadások tematikája: 

1. Belső égésű motorok I. Működési elvek, geometriai jellemzők, körfolyamatok, 
gázcsere vezérlés, a turbófeltöltés elve.  

2. Belső égésű motorok II. Üzemanyag ellátó rendszer. Motorok szabályozása. 
Segédberendezések. 

3. Traktorok erőátvitele I. Fő tengelykapcsoló, nyomatékváltómű típusok, 
differenciálmű, differenciálzár, véglehajtás. 

4. Traktorok erőátvitele II. TLT hajtás.Traktorok hidraulikus berendezései. 



5. Traktorok járószerkezete. Fékberendezések, kerekes és lánctalpas traktorok 
kormányzása.  

6. Szántóföldi munkagépek I. Trágyaszórás gépei. Szervestrágyaszórók. Mű-
trágyakezelés és -kiszórás gépi eszközei. 

7. Szántóföldi munkagépek II. Talajművelő gépek. Ekék, tárcsás boronák, kultivá-
torok, hengerek. 

8. Szántóföldi munkagépek III. Vetőgépek. Működési elvek, beállítási számpéldák.  
9. Szántóföldi munkagépek IV. Növényvédelem gépei 
10. Betakarítógépek I. Szálas termények betakarításának gépei. Kaszaszerkezetek. Rend-

kezelő és rendfelszedő gépek. Bálázók. 
11. Betakarítógépek II. Szálas takarmányok szecskázásos betakarítása. 
12. Betakarítógépek III. Az arató-cséplőgép működése, beállítása kukorica morzsolásra 

és napraforgó cséplésre. 
13. Farmgépesítés I. A szárítás és tárolás gépei. 
14. Farmgépesítés II. Elektromos berendezések üzemeltetése a mezőgazdaságban. A 

villamos hálózat felépítése. Az aszinkron motor működése, nyomatéka, teljesítménye. 
Túláram védelem, érintésvédelem. 

15. Javító ZH. 
 

Gyakorlatok tematikája: 
1. Általános géptan I. Szerkezeti anyagok tulajdonságai és alkalmazásuk a mező-

gazdaságban. 
2. Általános géptan II. Szabványosítás. A géprajz olvasás alapjai. 
3. Általános géptan III. Kötőgépelemek. Ragasztás, forrasztás, hegesztés, szegecselés, 

csavarkötések. 
4. Általános géptan IV. Tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak. 
5. Általános géptan V. Hajtások (szíj- lánc, fogaskerékhajtás). Áttétel számítás. 
6. 1. ZH. 
7. Az anyagmozgatás gépei. Szállító szalag, szállítócsiga, rédler, serleges felhordó. 
8. Szántóföldi munkagépek I. Trágyaszórás gépeinek bemutatása, beállítási 

számpéldák. 
9. Szántóföldi munkagépek II. Talajművelő gépek bemutatása, beállítási számpéldák. 
10. Szántóföldi munkagépek III. Vető, ültető és palántázó gépek bemutatása.Beállítási 

számpéldák 
11. Szántóföldi munkagépek IV. A szántóföldi permetezőgép bemutatása. A 

szórásnorma beállítása. 
12. Farm gépesítés III. Magtisztítás. 
13. 2. ZH. 
14. Tételsorok kiosztása, elmaradt tananyag pótlása. 
15. Konzultáció, felkészítés a kollokviumra. 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 2 óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Bense László, egyetemi docens, PhD.  



3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 
• Dr. Fogarasi Lajos, tudományos főmunkatárs, PhD. 
• Dr. Fülöp István, egyetemi mestertanár 
• Nagy István, egyetemi tanársegéd 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Dr. Szendrő P. (szerk.): Géptan. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003. 
• Dr. Szüle Zsolt (szerk.): Gyakorló feladatok mezőgazdasági géptanból. Egyetemi 

jegyzet, GATE, 1994. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• DR. BENSE LÁSZLÓ: Műszaki alapismeretek. Egyetemi jegyzet (levelező!), SZIE 
MKK. Gödöllő, 2004. 

• Dr. Szendrő P. (szerk.): Példák mezőgazdasági géptanból. Egyetemi tankönyv. 
Szerk. Szendrő Péter Bp., Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 1997. 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• A tantárgy laboratóriumi és tanüzemi hátterét a Gépészmérnöki Kar infrastruktúrája 
biztosítja. 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

• Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 
gyakorlatról lehet hiányozni, de a hiányzásokat pótolni kell: szóbeli beszámoló, vagy 
pótlásként beadandó faladat formájában.  

• A félév során 2 db zárthelyi dolgozatot kell teljesíteni. A zárthelyikre egyenként 
maximum 25 pontot lehet szerezni. Az egyes dolgozatoknál nincs minimum pontszám, 
de a kettőből együttesen legalább 25 pontot kell megszerezni. Az egyes zárthelyiket 
csak indokolt esetben (orvosi igazolás, külföldi tartózkodás), egyéni elbírálás alapján 
lehet pótolni. A félévközi pontszám beleszámít a vizsga értékelésébe, ezért az utolsó 
oktatási héten írásbeli javítási lehetőséget (50 pontos ZH a teljes tananyagból) 
biztosítunk. Aki a szorgalmi időszakban nem szerzett legalább 25 pontot, az első 
vizsgahéten szóbeli beszámolót tehet az aláírásért. A szóbeli beszámolót sem teljesítő 
hallgatónak megtagadjuk a félév aláírását. 

• A tantárgy szóbeli kollokviummal zárul. Kollokviumot csak az tehet, akinek a félévi 
aláírása rendben van. A kollokvium érdemjegye 100 pontos rendszerben kerül 
kialakításra az alábbiak szerint: Elmélet 0-20 pont, rajzfeladat 0-15 pont, beállítási 
számpélda 0-15 pont. A vizsgán szerezhető pontszám összesen: min.: 26 pont - max. 
50 pont. A gyakorlaton szerzett pontszám (25-50 pont) a félév végi kollokvium 
pontszámába és érdemjegyébe beszámít. 

 



Az érdemjegy: 
0-50 pont elégtelen 

51-60 pont elégséges 
61-75 pont közepes 
76-85 pont jó 
86-100 pont jeles 

 
Gödöllő, 2011. január 10. 
 
 
 

(Dr. Bense László) 
egyetemi docens, tárgyfelelős  



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Matematika 
1.2. Neptun kódja: SGMMAX04XXN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Matematika –MINI  (GÉK) 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnöki 
• Állattenyésztő mérnöki 
• Kertészmérnöki 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) 
tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája: 
1.  Halmazok, relációk függvények.  
2. Alapvető függvények. Trigonometrikus függvények és ábrázolásuk. Valós-valós 
függvények műveletei. Monotonitás, szélsőérték. 
3. Valós-valós függvény pontbeli folytonossága és határértéke. Műveletek és határérték.  
4. Valós-valós függvény pontbeli deriválása, deriváltja.  
5. Deriválási szabályok. 
6.  A differenciálszámítás alkalmazása függvényvizsgálatra. 
7. Extrémumproblémák. 
8. Határozatlan integrál. 
9. Határozott integrál, alkalmazások.  
10. Vektorok. 
11. Mátrixok, mátrixműveletek, determináns. 
12. Lineáris egyenletrendszerek, Gauss-Jordan elimináció. 
13. Sorozatok, határérték. 
14. Zárthelyi dolgozat. 
15. Zárthelyi dolgozat pótlása, javítása. 
 
Gyakorlatok tematikája: 
1-2. Logika, számhalmazok, függvények ábrázolása. 
3-4.  Ismert függvények tulajdonságai (monotonitás, szélsőérték, folytonosság, határérték).  
5-6. A deriválás gyakorlása.  
7-8. Függvényvizsgálat. 
9-10. Vektorok, mátrixok. 
11-12. Lineáris egyenletrendszerek. 
13-14. Sorozatok határértékének meghatározása. 
15. Ismétlés, gyakorlás. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 



1 óra/hét gyakorlat 
 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Gődényné Hajdu Gabriella e. adjunktus, tud. fokozata: Phd 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: A GÉK MINI – Matematika Tanszék a tárgyfelelős által 
kijelölt oktatói 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Gődényné Hajdu Gabriella: Matematika  − elektronikus jegyzet 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Kósa András: Útban a felsőbb matematikához, LSI Oktatóközpont, Budapest, 1995. 
• Kósa András: Kezdeti lépések a felsőbb matematikában, 1. Differenciálszámítás, LSI 

Kiadó, Budapest, 1995. 
• Kósa András: Matematika VI, jegyzet, GATE 1991. 
• Izsák János, Juhász-Nagy Pál, Varga Zoltán: Bevezetés a biomatematikába, 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1982. 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Nincs szükség laboratóriumra/kísérleti térre/tanüzemre. 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadáson való részvételt az egyetem elvárja hallgatóitól, a gyakorlatokon való részvétel 
kötelező. Hiányzás esetén a tananyag pótlását a hallgató önállóan oldja meg. Ezt megteheti 
bármely más csoport megfelelő gyakorlatán vagy egyénileg. A gyakorlatokról kettőnél több 
igazolatlan hiányzás esetén a gyakorlatvezető vagy a tárgyfelelős megtagadhatja a hallgató 
vizsgára bocsátását. Ekkor a NEPTUN-ba az „Aláírás megtagadva” bejegyzés kerül. 
A félévi aláírás megszerzése 
A félév során 100 pont szerezhető egy zárthelyi dolgozatból. A vizsgára bocsátás feltétele 
legalább 40 pont elérése. Az utolsó oktatási héten a dolgozat pótolható vagy javítható.  
A vizsga 
A vizsga írásbeli. A vizsgán az előadások és a gyakorlatok anyaga egyaránt szerepel. A 
vizsgadolgozat 100 pontos, az osztályzat megállapítása a következő módon történik: 
    0 –  50 pont elégtelen (1) 
  51 –  60 pont elégséges (2) 
  61 –  75 pont közepes (3) 
  76 –  85 pont jó (4) 
  86 – 100 pont jeles (5) 
 
Gödöllő, 2011. január 10. 

 
 

tárgyfelelős aláírása 
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ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 

 
1. A tantárgy adatai 

1.1. A tantárgy neve: Állatélettan 
1.2. Neptun kódja: SMKAE 2012ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁTAI, Állatélettani és Állat-egészségtani Tanszék  
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnök BSc szak 
• Mezőgazdasági mérnök BSc szak 

1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak):----- 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/ kollokvium/szigorlat/szóbeli/ 
írásbeli. 

2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív) tartalmi jellemzői: A tantárgy 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 
1.hét. 

1. - Egység - A testi szerveződés 
1.1 Az állati test organizációs szintjei. Tájékozódás a testen, az anatómia műnyelve 

2.hét 
2. - Egység - A test támasztása és mozgatása 

2.1. Csonttan - a csontvázrendszer felépítése, a csont és támasztószövet anyagcseréje. 
3.hét 

2.2. Izomtan - a vázizmok rendszere. Az izomműködés folyamatai. Az izomműködés 
anyag-energiaellátása. 

4.hét 
3. - Egység - A szervezet létfenntartása 

3.1. Az emésztőkészülék felépítése. A háziállatok emésztőkészüléke (az emésztőcső, 
járulékos mirigyek) 

5.hét 
3.2. Az emésztőkészülék működése (1.), A nemkérődzők emésztése 

6.hét 
3.3. Az emésztőkészülék működése-(2.), A kérődzők és madarak emésztése 
7.hét 

3.4. A szervezet folyadékterei és a vér. A folyadékterek elhatárolódása és kapcsolata. 
A vér összetétele (plazma és alakoselemek). 

8.hét 
3.5. A vérkeringés szerveinek felépítése és működése. A szív és erek (és érrendszer) 
anatómiája. A szívműködés, vérkeringés és hemodinamika. 

9.hét 
3.6. A légzőkészülék és a légzés. A légzőszervek anatómiája, a légcsere, a gázcsere 
folyamatai. 

10.hét 
3.7.  A kiválsztószervek és működésük. A vizelet kiválsztó (vese) és elvezetőrendszer 
anatómiája, működése. 

11.hét 
4. - Egység - A szervezet szabályozókészüléke 

4.1. Az endokrin mirigyek rendszere, felépítésük, működésük hierarchája. Az endokrin 
funkció ismérvei, A hormon fogalma, a hormonhatások. 

12.hét 
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4.2. Az állati szervezet energiaforgalma. Az anyag-energiaforgalom összefüggései. A 
gazdasági állatok hőszabályozása. 

13.hét 
4.3. A vitaminok anyagcseréje és az ásványi anyagforgalom az állati szervezeten.b  

14.hét 
4.3. Az idegrendszer felépítése és alapvető folyamatai. Központi és a környéki 
idegrendszer tagolódása és működése. A szomatikus és a vegetatív idegrendszer 
funkciója. 

15.hét 
5.-. Egység - A szaporodás 

5.1. Az ivarszervek és működésük. Elvi (strukturális és funkcionális) hasonlóságok és 
különbségek. 5.2. Vemhesség, ellés, tejtermelés élettana 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. A tárgy követelményrendszerének ismertetése. 
2. Henle-féle irányok és az állati test tájékai. 
3. Részletes csonttan 1. rész: A fej és a törzs csontjai. 
4. Részletes csonttan 2. rész: A végtagok csontjai, csontösszeköttetések. 
5. Részletes izomtan. 
6. A harántcsíkolt izom működésének vizsgálata. 
7. Az emésztőnedvek vizsgálata, tápanyagok lebontása.  
8. Zárthelyi (35pont) és beszámoló (20 pont)(témája: testtáj, csont, izom, emésztés 

előadás és gyakorlat anyaga) 
9. A véralkotók kísérletes kimutatása. 
10. A szív boncolása. Vérnyomás és EKG mérése. 
11. Légzési térfogatok és kapacitás. 
12. Vesék boncolása. Mikrosztkopos vizsgálat, Vizeletminta vizsgálata  
13. Az endokrin szabályozás, a vércukorszint és a vemhesség kísérletes vizsgálata. . 
14. Reflexműködések. Az érzékszervek kísérletes vizsgálata. 
15. Zárthelyi dolgozat (témája: a vér, keringés és légzés, kiválasztás, anyag- és 

energiaforgalom, neuroendokrin rendszer előadás és  gyakorlat anyaga, 35 pont) 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat 

3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója:dr. Bárdos László, egyet. tanár, az áo.tud.kandidátusa 
3.2. A tárgy gyakorlat vezetői: dr. Kerti Annamária, egyet. adj.,PhD 

Migályné Lakner Hajnalka, tansz.mérnök 
Szabó Csaba, egyet.adj. 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom:  

• Bárdos L. - Husvéth F. - Kovács M.: Gazdasági állatok anatómiájának és élettanának 
alapjai, CD melléklettel, Mezőgazda Kiadó, Bp. 2007. 

4.2. Ajánlott irodalom: 
• A tanszék honlapján (w3.mkk.szie.hu/dep/aeet) a Tananyag legördülő oldal 

hipertextjei és szemléltetései. 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kisérleti téri/tanüzemi adottságai: 
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• A tantárgy gyakorlatai a tanszék laboratóriumi berendezésekkel megfelelően ellátott és 
az aktuális szemléltető és oktatástechnikai eszközöket biztosító hallgatói 
laboratóriumaiban kerülnek megtartásra 

•  
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja: 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

A félév során maximum 100 pont gyűjthető össze az alábbi megoszlásban: A gyakorlatok 
jegyzőkönyvei 10 pont; szóbeli beszámoló (testtájak, csontok) 20 pont; 2 db írásbeli (ZH) 
a megjelölt időpontokban 70 pont. A félév elismerésének feltétele a gyakorlatok 
rendszeres látogatása, illetve minimum 51 pont megszerzése. A minimális 51 pont 
megszerzése érdekében annak, aki azt nem éri el, lehetőséget biztosítunk vagy a ZH újbóli 
megírására, vagy egy beszámoló megismétlésére. 
A félév során elért pontok feléhez a kollokvium napján megírt teszt (max. 50 pont) 
pontjainak összege adja az összpontszámot. 
Ha a pontszám eléri, ill. meghaladja, a 76 pontot úgy jegyet ajánlunk meg (76-85 jó, 86 
felett jeles). A kisebb pontszámot elérők szóbeli vizsgát tesznek. 
A kurzusok hallgatóinak regisztrálni kell a SzIE e-learning portálján  az MKK oldalán 
lévő SMKAE2012AN - Állatélettan (ÁtM-, MgM- BSc)-kurzusban. A regisztrációkor a 
Felhasználó névhez a NEPTUN kódot (csupa kis betűvel!) kell beírni, a Jelszó a születési 
év utolsó két számjegye, a hónap és a nap (ééhhnn). 
Mind a ZH-kat, valamint a vizsgateszteket ebben a keretrendszerben fogják megírni. Itt 
találhatók a felkészülést segítő gyakorló tesztek is. 
A gyakorlati feladatok rovatban lévő menüpontokból tudják majd az egyéni feladataikat 
feltölteni. 

 
Gödöllő, 2011. január 10. 
 
     
  tárgyfelelős aláírása 
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ADATLAP1 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Általános állathigiénia       
1.2.  Neptun kódja: SMKAE 2023AN 
1.3   Az oktató tanszék/intézet: Állattudományi Alapok Intézet Állatélettani és Állat-
egészségtani Tanszék  
. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnök BSc szak 
 
1.5.  Előtanulmányi követelmények (ha vannak): Állatélettan    --- 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/ kollokvium/szigorlat/szóbeli/ 
írásbeli2 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív)2 tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. Az állat és környezete 
2. A homeosztázis fogalma, fenntartásának lehetőségei 
3. A mikroklíma fogalma, összetevői 
4. Fertőtlenítés 
5. Az ivóvíz higiéniája 
6. A takarmányozás higiéniája: Mikroelemek 
7. Vitaminok állathigiéniai megítélése 
8. Mikotoxinok a takarmányban 
9. Az anyagcsere és anyagforgalom zavarai 
10. Az eméstőkészülék tartáshigiéniai betegségei 
11. A ásványi anyagforgalom betegségei 
12. A szervezet védekezési rendszere, immunológiai alapok 
13. A fertőző betegség, járványtani alapfogalmak 
14. Zoonozisok meghatározása 
15. Állatvédelem 

 
 
Gyakorlatok tematikája: nincs 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
1 Kitöltendő minden új tantárgy kialakításakor 
2 A megfelelő aláhúzandó 
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2.2. A tantárgy kreditértéke:  3  

      kimérete:  
  2         óra/hét előadás,           
  0   óra/hét gyakorlat 

3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója:  Kiss Zsuzsanna   egyetemi  docens,  tud. fokozata: az 
állatorvostudomány kandidátusa                                     
3.2. A tárgy gyakorlat vezetői:  
 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 
 
Kovács Ferenc Állathigiénia Mezőgazdasági Kiadó Budapest 1990. 
 Egri Borisz szerk.Az állategészség-védelem alapjai Mezőgazda Kiadó 2009. 
Rafai Pál Állathigiénia Agroinform Kiadó 2003. 

 
 
4.2. Ajánlott irodalom:  
 
Rafai Pál, Brydl Endre,Nagy Gyula  A sertés-, a szarvasmarha- és a házityúktartás 
higiéniája és állomány -egészségtana  Agroinform Kiadó 2003. 
Tuboly Sándor szerk. Állatorvosi járványtan I. (Állatorvosi Mikrobiológia)  Mezőgazda 
Kiadó Budapest 1998. 
Várnagy László szerk. Állategészség-védelem Mezőgazda Kiadó 2002. 
Jurányi Róbert szerk. A fertőző betegségek általános és részletes járványtana Medicina  
Könyvkiadó Rt. Budapest 1998. 
Otto M. Radosits Herd Health Food animal production medicine, Third Edition, 
W.B.Saunders Company. A Harcourt Health Sciences Company, Philadelphia London New 
York St. Louis Sidney Toronto 2001. 
 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kisérleti téri/tanüzemi adottságai: 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja2: 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Amelyben ki kell térni: 

• A előadások látogatása nem kötelező, ajánlott 
• A félév folyam két alkalommal ZH-t írnak a hallgatók, amelyeken az elérhető 

maximális pontszám 50-50 
• A félévben elérendő min. pontszám 51. 
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• A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelmében a hallgatók a ZH-kon elért pontszámuk 

alapján megajánlott jegyet kapnak. 
• A félév-záró vizsgaidőszakban javítási lehetőséget biztosítunk, szóbeli kollokvium 

formájában 
 
Érdemjegy: 

0-50 pont elégtelen 
51-60 pont  elégséges 
61-75   pont   közepes 
76-85   pont   jó 
86-100 pont   jeles  

 
 
 
 
Gödöllő, 2011. 01.10.……………………….    
 
     
  tárgyfelelős aláírása 
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ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 

 
1. A tantárgy adatai 

1.1. A tantárgy neve: Táplálkozás-élettan 
1.2. Neptun kódja: SMKAE2334ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁTAI, Állatélettani és Állat-egészségtani Tanszék  
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnök BSc szak 
• Mezőgazdasági mérnök BSc szak 

1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): Állatélettan 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/ kollokvium/szigorlat/szóbeli/ 
írásbeli. 

2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív) tartalmi jellemzői: B tantárgy 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 
 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Bevezető, a kurzus követelményeinek megbeszélése 
2. A táplálkozás és az emberré válás 
3. Az ember emésztőkészüléke 
4. Az emésztési folyamatok 
5. A szénhidrátok táplálkozás-élettani szerepe 
6. A fehérjék táplálkozás-élettani szerepe 
7. A zsírok táplálkozás-élettani szerepe 
8. A vitaminok táplálkozás-élettani szerepe 
9. Energiaforgalom, szükséglet, a tápláltsági állapot 
10. A tojás vizsgálat 
11. A tej vizsgálata 1. 
12. A tej vizsgálata 2 
13. Glikémiás index 
14. Avasodás 
15. Az élelmiszerek pH-ja 

2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 
kimérete: 
0 óra/hét előadás 
3 óra/hét gyakorlat 

3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: dr. Bárdos László, egyet. tanár, az áo.tud.kandidátusa 
3.2. A tárgy gyakorlat vezetői: dr. Kerti Annamária, egyet. adj.PhD 

Szabó Csaba, egyet. adj. 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom:  

• Előadás anyag ami a  Moodle kurzuslapon 
(http://elearning.szie.hu/course/view.php?id=254) 

4.2. Ajánlott irodalom: 
• A tanszék honlapján (w3.mkk.szie.hu/dep/aeet) a Tananyag legördülő oldal 

hipertextjei és szemléltetései. 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kisérleti téri/tanüzemi adottságai: 
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• A tantárgy gyakorlatai a tanszék laboratóriumi berendezésekkel megfelelően ellátott és 
az aktuális szemléltető és oktatástechnikai eszközöket biztosító hallgatói 
laboratóriumaiban kerülnek megtartásra. 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja2: 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
A kurzusok hallgatóinak regisztrálni kell a SzIE e-learning portálján  az MKK oldalán lévő 
Táplálkozás-élettan kurzusba. A regisztrációkor a Felhasználó névhez a NEPTUN kódot 
(csupa kis betűvel!) kell beírni, a Jelszó a születési év utolsó két számjegye, a hónap és a nap 
(ééhhnn). 
A gyakorlatokon kötelező a részvétel. A max. 2. hiányzás anyagából a gyakorlatvezetőnél be 
kell számolni. Az elvégzett kísérletekről készített jegyzőkönyveket a Moodle kurzuslapon 
keresztül (nem e-mailban!) be kell küldeni (30 pont). 
Félév végén tesztfeladat megoldásával lehet vizsgát tenni (60 pont). A pontszámok a TVSz 
szerint (<50=1, 51-60=2, 61-75=3, 76-85=4, 86-100=5) osztályzatra válthatók. Aki nem 
elégszik meg az elért pontjának megfelelő osztályzattal az szóbeli vizsgát tehet. 
 
Gödöllő, 2011. január 10. 
 
     
  tárgyfelelős aláírása 
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ADATLAP1 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve:   Immunológiai alapismeretek 
1.2. Neptun kódja:    SMKAE 481XÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Állatélettani és Állat-egészségtani Tanszék/ 

Állattudományi Alapok Intézet, 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc szak 
• Állattenyésztő mérnök BSc szak 
• Takarmányozási és takarmánygazdálkodási MSc szak 

1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak):     ----- 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/ kollokvium/szigorlat/szóbeli/ 
írásbeli2 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív)2 tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 
 

1. Az immunológiai alapfogalmak áttekintése, az immunrendszer működésének bevezető 
áttekintése 

2. Az immunrendszer szerveződése, szervei és sejtjei 
3. Az ellenanyag molekula szerkezete 
4. Antigének 
5. A B-limfociták antigén felismerése és aktiválódása 
6. A T- és B-limfociták ontogenezise 
7. Az immunfolyamatok szabályozásában résztvevő legfontosabb molekulák 
8. Immunválasz mechanizmusok, humorális és celluláris immunválasz 
9. Természetes passzív (maternális) immunitás 
10. Aktív immunizálás 
11. Nem specifikus védelmi rendszerek, a komplement rendszer 
12. Immuntolerancia 
13. Rövid hallgatói előadások egy előre kiadott témában 
14. Alapvető immundiagnosztikai módszerek 
15. Ellenőrzés 

 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke:   2 

      kimérete: 
2 óra/hét előadás 
0 óra/hét gyakorlat 

 
 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója:    Szabó Csaba, egyetemi adjunktus, PhD hallgató  

                                                 
1 Kitöltendő minden új tantárgy kialakításakor 
2 A megfelelő aláhúzandó 
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4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Tuboly Sándor (szerk.): Állatorvosi járványtan I. köt. Immunológia fejezet, 
Mezőgazda Kiadó 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Gergely János, Edei Anna (szerk.): Immunbiológia, Medicina Könyvkiadó Rt. 
• Falus András: Az immunológia élettani és molekuláris alapjai, Semmelweis Kiadó 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja2: 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 
A félév során maximum 100 pont gyűjthető, ami egy zárthelyi dolgozatból és egyéni 
feladatokból áll: 

80 pont zárthelyi dolgozat (írásbeli teszt) 
20 pont egyéni feladatok. 

Az előadásokon leadott témákból egyéni feladatok kidolgozására van lehetőség, amely a SzIE 
e-learning portálján (http://elearning.szie.hu) keresztül küldhető be a tantárgyfelelősnek és 
ugyanitt történik az értékelés is. A szorgalmi időszak utolsó hetében kerül sor az írásbeli 
tesztre, amely összeadódik a félév során egyéni feladatokból szerzett pontokkal, és ez az 
összesített pont lesz az alapja a félévi érdemjegynek, amely a TVSZ szerinti ponthatárok 
figyelembevételével kerül megállapításra.  
Aki nem éri el a minimum 51 pontot, annak lehetősége lesz  – a TVSZ szerint – egy újbóli 
teszt megírására. 
Az előadások látogatása kötelező, a félév aláírásának feltétele, hogy kettő hiányzásnál nem 
lehet több. 
 
 
 
 
 
 
Gödöllő, 2011. január 07.  Szabó Csaba 

tárgyfelelős aláírása 
 
 
 
   
 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Vitaminok szerepe az anyagcsere-folyamatokban 
1.2. Neptun kódja: SMKAEX81ŐXN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁAI-ÁÉET 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
• Vadgazda mérnöki 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. A vitaminok általános jellemzése, története 
2. Zsírban oldódó vitaminok, Retinoidok 
3. Karotinoidok 
4. D-vitamin 
5. E-vitamin 
6. K-vitamin 
7. Első ellenőrzés 
8. Vízben oldódó vitaminok 
9. Tiamin, Riboflavin 
10. Niacin, Pantoténsav 
11. Piridoxin, Folsav 
12. Kobalamin, Biotin 
13. C-vitamin 
14. Vitamin hatású faktorok, Antivitaminok 
15. Második ellenőrzés 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Kerti Annamária egy. adjunktus, tud. fokozata: Ph.D. 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: - 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Vitamin - Hipertext www.mkk.szie.hu/dep/aeet 
• Az eLearning (MOODLE) portálon (elearning.szie.hu) tesztek és tananyagok 

 



4.2. Ajánlott irodalom: 
• David A. Bender: Nutritional biochemistry of the vitamins. Cambridge University 

Press, 2003. 
• Gerald F. Combs, Jr.: The Vitamins: fundamental aspects in nutrition and health. 3rd 

Edition. Academic Press. 2007. 
• Lee Russell McDowell: Vitamins in animal and human nutrition. Iowa State 

University Press. 2000. 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: - 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, a félévközi ellenőrzéseken történő részvétel kötelező. 
A tantárgy teljesítésének feltétele: 

• A félév során maximum 100 pont gyűjthető: 
o 80 pont írásbeli teszt, 
o 20 pont egyéni feladat. 

Az előadásokon leadott témákból egyéni feladat kidolgozására van lehetőség, 
amely a SzIE e-learning portálján (http://elearning.szie.hu) keresztül küldhető 
be a tantárgyfelelősnek és ugyanitt történik az értékelés is. 

Amennyiben a hallgató nem éri el a félév aláírásához szükséges minimum 51 pontot, abban az 
esetben a tárgyfelelős a félév aláírását megtagadja. A félévi aláírásért egyszeri javításra a 
vizsgaidőszak első hetében adunk lehetőséget, a félévközi ellenőrzések ismételt teljesítésével 
(az egyéni feladat határidőn túli pótlása nem lehetséges). 
Az összesített pont lesz az alapja a félévi érdemjegynek, amely a TVSZ szerinti ponthatárok 
figyelembevételével kerül megállapításra. 
Az érdemjegy: 

0-50 pont elégtelen 
51-60 pont elégséges 
61-75 pont közepes 
76-85 pont jó 
86-100 pont jeles 

 
Gödöllő, 2011. január 13. 
 
 

 
Kerti Annamária 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Állattan 
1.2. Neptun kódja: SMKAL2021XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁAI-ALOT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnöki 
• Állattenyésztő mérnöki 
• Környezetgazdálkodási agrármérnöki 
• Növénytermesztő mérnöki 
• Természetvédelmi mérnöki 
• Vadgazda mérnöki 

 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): - 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 
1. hét  Organizációs szintek és működésük. Az állati sejt felépítésének és működésének  
  jellegzetességei. 
2. hét Az állatok embrionális és posztembrionális fejlődése, növekedése. Az embriológiai  
  ismeretek alkalmazása a mezőgazdaságban. 
3. hét Az állati testet felépítő szövetek típusai, felépítésük és szerepük. 
4. hét Evolúciós alapismeretek, a makroevolúciós események. Az állatok törzsfejlődése. 
5. hét  Az egysejtű élőlények, a laposférgek és a fonálférgek testfelépítése és életműködései.  
  A mezőgazdasági szempontból fontosabb taxonok jellemzése. 
6. hét A kerekesférgek, a gyűrűsférgek és a puhatestűek testfelépítése és a fontosabb  
  taxonok jellemzése. 
7.  hét Témazáró teszt-I. 
8. hét  A rákok testfelépítése és a fontosabb taxonok bemutatása. A rovarok morfológiája,  
  testfelépítése és életműködései. 
9. hét  Fontosabb rovar taxonok jellemzése-I. 
10. hét Fontosabb rovar taxonok jellemzése-II. A csáprágós ízeltlábúak testfelépítése, a  
  mezőgazdasági szempontból fontosabb taxonok jellemzése. 
11. hét A halak testfelépítése és életműködései. Az állattenyésztési és faunavédelmi 

 szempontból fontosabb taxonok jellemzése. 
12. hét A kétéltűek és hüllők testfelépítése és életműködései. Az állattenyésztési és 

faunavédelmi  szempontból fontosabb taxonok jellemzése. 
13. hét A madarak testfelépítése és életműködései. A mezőgazdasági és faunavédelmi  
  szempontból fontosabb taxonok jellemzése. 
14. hét Az emlősök testfelépítése és életműködései. A mezőgazdasági és faunavédelmi  
  szempontból fontosabb taxonok jellemzése. 
15. hét Témazáró teszt-II. 



 
 
Gyakorlatok tematikája: 
 
1. hét Tájékoztató a gyakorlatokról. Mikroszkópkezelési alapismeretek.  
2. hét Ivarsejtek kialakulásának és felépítésének vizsgálata. Az embrionális fejlődés egyes 
szakaszainak, típusainak bemutatása. Az állati test szöveteinek vizsgálata. 
3. hét Sarcomastigophora törzs, Ciliophora törzs, Laposférgek (Platyhelminthes) törzs,  
4. hét Fonálférgek (Nematoda) törzs morfológia, fejlődésmenet. Gyakoribb fajok vizsgálata 
mikroszkópi preparátumokban és videofilmen. 
5. hét Puhatestűek (Mollusca) törzs, Gyűrűsférgek (Annelida) törzsfajok vizsgálata mikroszkópi 
preparátumban, bemutatóanyagokon.  
6. hét 1. beszámoló: Féreg- és puhatestű fajok felismerése, a paraziták fejlődésmenetei. 
7. hét Rákok (Crustacea) altörzs, Rovarok (Insecta) osztály, Pókszabásúak (Arachnida) 
osztály: fajainak vizsgálata mikroszkópi preparátumokban, élő állatokon.  
8. hét 2. témazáró beszámoló: A rovarszájszervek és azok részletei, valamint a fajok 
felismerése 
9. hét Gerincesek vázrendszere: Hal, kétéltű, hüllő, madár és emlős csontvázak vizsgálata. 
Végtagmódosulások, fogazattípusok vizsgálata. 
10. hét 3. témazáró beszámoló: Gerincesek vázrendszerének összehasonlító anatómiája. 
11. hét Csontoshalak (Osteichthyes) osztály, Kétéltűek (Amphibia) osztály jellemzői, 
speciális preparátumok, videofilm. 
12.  hét 4. témazáró beszámoló: Hal, kétéltű, hüllőfajok felismerése 
13. hét Madarak (Aves) osztály, Emlősök (Mammalia) osztály jellemzői, speciális 
preparátumok, videofilm. 
14. hét 5. témazáró beszámoló: Madár és emlősfajok felismerése 
15. hét pótbeszámolók 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Bakonyi Gábor, tud. fokozata: DSc 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Kiss István egy. docens, tud. fokozata: PhD 
• Dr. Nagy Péter egy. docens, tud. fokozata: PhD 
• Dr. Sárospataki Miklós egy. docens, tud. fokozata: Biol. Tud. Kandidátusa 
• Sály Péter tud. s. munkatárs 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Bakonyi G., Juhász L., Kiss I., Palotás G. (szerk. Kiss I.) (1999): Általános állattan. 
Egyetemi jegyzet, SZIE, MKK 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Bakonyi G, Juhász L, Kiss I, Palotás G (2003): Állattan. (Szerk. Bakonyi G.). 
Mezőgazda Kiadó, Budapest. pp. 718. (javított, átdolgozott kiadás) 

•  
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 



• A hallgatói gyakorlóteremben 20 fő részére mikroszkóp használata, írásvetítő, 
diavetítő biztosított. A mikroszkópok kb. 40 évesek. A preparátumokat és metszeteket 
egyre csökkenő számban sikerül biztosítani, mert pótlásra nincs anyagi fedezet. 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 
ELŐADÁSOK ÉS GYAKORLATOK: 
A tantárgyat hetenként 2 óra előadás és csoportonként hetente 2 óra gyakorlat keretében 
oktatjuk az első évfolyam őszi szemeszterben. A témazáró teszt megírásának elmulasztását a 
tárgyfelelősnél, a gyakorlatról való távolmaradást a gyakorlatvezetőnél kell igazolni 8 napon 
belül. A gyakorlati beszámolók igazolt távollét miatti pótlására csak az utolsó oktatási héten 
van lehetőség. Amennyiben három, vagy annál több gyakorlat ilyen módon nem kerül 
igazolásra és pótlásra, úgy a tantárgy lehallgatását a leckekönyvben nem igazolom. Egyéni 
tanulmányi rend esetén a gyakorlatokat az előzetesen egyeztetett időpontokban, míg a 
beszámolókat és a témazáró teszteket a meghirdetett időpontokon túl legkésőbb az utolsó 
oktatási héten kell teljesíteni. 
 
TANANYAG: 
A tárgyból az évközi beszámolókra, tesztekre, illetve a kollokviumra való felkészülés a 
Bakonyi G., Juhász L., Kiss I., Palotás G. (szerk. Kiss I.): Általános állattan (1999) című 
jegyzet, valamint az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottak alapján történik. A külön 
kiadásra kerülő rendszertani listán azok a fajok szerepelnek, amelyeket a gyakorlati 
beszámolókon fel kell ismerni. A témazáró beszámolókat a folyosón elhelyezett állatfajok 
felismeréséből és a hozzájuk kapcsolódó elméleti információk (rendszertani besorolás, 
életmód, jelentőség) valamint a morfológiai és anatómiai ismeretek számonkéréséből tartjuk. 
A beszámolók tananyagáról a gyakorlatvezetők adnak részletesebb tájékoztatást. 
 
 
A TANANYAG SZÁMONKÉRÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE: 
A folyamatos tanulás biztosítása érdekében az előadásokon és gyakorlatokon kötelező írásbeli 
és szóbeli témazárókat tartunk, amelyeket pontrendszerben értékelünk. Az előadások 
keretében egy alkalommal témazáró teszt megírására kerül sor. A tesztek megírásakor a 
személyi- vagy diákigazolványt fel kell mutatni a személyazonosság igazolására. Évközben 
négy témazáró gyakorlati beszámoló lesz. Az utolsó oktatási héten lehetőség van az igazolt 
távollét miatt nem teljesített teszt megírására, illetve beszámolók letételére. Az évközben elért 
pontok javítására nincs lehetőség. Ha a témazáró teszt vagy bármelyik beszámoló nincs 
teljesítve, akkor a többi pontszám sem kerül összesítésre, a félévet nem fogadom el. 
 
A kollokviumi érdemjegy kialakításának pontrendszere a következő:  
- két témazáró teszt:  összesen 50 pont   
- öt témazáró beszámoló: összesen 50 pont  
 
Az évközi témazáró tesztekkel és beszámolókkal tehát összesen 100 pont érhető el. Ha az 
évközben összegyűjtött pontok száma 0-35 közötti, akkor a tárgy lehallgatását nem igazolom, 



a hallgató vizsgára nem bocsátható. Elméleti vizsgára kötelezett az, aki 36-50 pontot ért el. 
Aki ennél több pontot ért el, annak érdemjegyet ajánlok meg az alábbiak szerint: 
 

51 -    60 pont:  elégséges (2) 
61 -    75 pont:  közepes (3) 
76 -    85 pont:  jó (4) 
 86 – 100 pont:  jeles (5) 

 
A megajánlott jegyek az utolsó oktatási héten kihirdetésre kerülnek. Az elméleti vizsgára 
kötelezettek, valamint akik a megajánlott jegyet nem fogadják el (javítani akarnak), szóbeli 
vizsgát tesznek. Az évközi teszt eredménye ekkor már nem kerül beszámításra, csak a 
beszámolók és az elméleti vizsga pontszámait összegezzük. Ezek együttesen (max. 100 pont) 
alakítják ki a kollokviumi érdemjegyet a fenti táblázat szerint. A sikeres elméleti vizsga 
feltétele, hogy a vizsgázó egyik tételkérdésre sem kap nulla pontot a húzott négy kérdésből. 
 
Jelen követelményrendszerben nem érintett kérdésekben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 
szerint kell eljárni. 
 
 
Gödöllő, 2011. január 7. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Általános halbiológia és rendszertan 
1.2. Neptun kódja: SMKAL2314ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁAI-ÁLÖT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnök 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Állattan vagy Környezetvédelem biológiai alapjai-II. 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: „C” 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája: - 
 
Gyakorlatok tematikája: 
1. A halak kültakarója (bőr felépítése, pikkelytípusok, pikkelyfejlődés). 
2. A csontos váz, izomrendszer felépítése, működése. 
3. A légzés szervrendszere (kopoltyú, speciális légzésformák), keringési szervrendszer (szív, 
erek). 
4. A kiválasztás (vesetípusok), emésztő szervrendszer felépítése és működése. 
5. Idegrendszer, érzékszervek felépítése, működése,  
6. Hormonrendszer, ivarszervek felépítése és működése, embrionális fejlődés. 
7. A halak evolúciója, a fontosabb csoportok törzsfejlődése. 
8. A halak rendszerezése érdekében tett próbálkozások. 
9. MYXINI (nyálkahalak), CEPHALASPIDOMORPHI (ingolák) 
10. CHONDROGNATHOSTOMATA (porcos vázúak), CHONDRICTHYES (porcos halak), 
HOLOCEPHALIA (tömörfejűek), ELASMOBRANCHII (cápák és ráják) 
11. OSTEOGNATHOSTOMATA (csontos vázúak), DIPNEUSTI (tüdőshalak). 
12. CROSSOPTERYGII (bojtosúszósok), ACTINOPTERYGII (sugaras úszójúak), 
POLYPTERIFORMES (sokúszóscsuka-alakúak),  
13. ACTINOPTERI (valódi sugarasúszójúak), CHONDROSTEI (porcos ganoidok), 
GINGLYMODY, LEPISOSTEIFORMES (kajmánhal-alakúak), HALECOSTOMI. 
14. TELEOSTEI (valódi csontoshalak), OSTEOGLOSSOMORPHA (csontosnyelvű halak), 
ELOPOMORPHA, CLUPEOMORPHA, EUTELEOSTEI. 
15. A tananyag elsajátítását ellenőrző teszt megírása. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
0 óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: név, beosztás, tud. fokozata  

• dr. Kiss István egyetemi docens, PhD 



 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• dr. Kiss István egyetemi docens, PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• A gyakorlatokon elhangzott tananyagból kiadott PPT előadásvázlatok, segédanyagok. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Kiss I. (2008): A halak testfelépítése és biológiája. 17-68. pp. – In. Horváth L. szerk.: 
Halbiológia és haltenyésztés. Mezőgazda Kiadó. Második kiadás. pp. 440. 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Az ÁAI-ÁLÖT hallgatói gyakorlótermében a mikroszkópok és más technikai 
felszerelések rendelkezésre állnak. 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

• A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlatok pótlására nincs lehetőség, 
Három vagy annál több gyakorlat mulasztása esetén a tantárgyat ismételten fel kell 
venni. 

• A tantárgy félévi aláírásának feltétele: a gyakorlatokon való részvétel és a záródolgozat 
megírása. 

• A számonkérés formája: gyakorlati vizsga, amit megelőz a félévközi teljesítést 
felmérő záródolgozat alapján történő jegymegajánlás. Aki a megajánlott jegyet nem 
érte el, vagy nem fogadja el, az gyakorlati vizsgát tesz. 

 
 
Gödöllő, 2011. január 11. 
 
 

Dr. Kiss István 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Méhtenyésztés és mesterséges termékenyítés 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKET2315ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KTI AKGT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• ÁM 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): Állattan, VAGY Állattan I. 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája:- 
 
Gyakorlatok tematikája: 
 

1. A méhészet, mint egy állattenyésztési ágazat hazai és nemzetközi helyzete 
2. A méhtenyésztés történeti áttekintése, jelentősége a méhészetben 
3. Állattenyésztési törvény, tenyésztési rendeletek, a szakigazgatás szerepe, tenyésztő 

szervezetek feladatai, tevékenysége 
4. A méhcsalád egyedei, biológiája 
5. A mézelő méh genetikai és szaporodásbiológiai sajátosságai 
6. Természetes szaporodás és méhanyanevelési módszerek 
7. Tenyésztési eljárások a mézelő méheknél 
8. A mézelő méh párzásbiológiája 
9. A méhanya műszeres termékenyítése 
10. A termékenyítés eszközei, feltételei 
11. A természetes párzás irányítása (herenevelés, pároztató telep) 
12. A mézelő méh teljesítményvizsgálata hazánkban 
13. Méhfajok 
14. Méhfajták 
15. A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesületének működése, feladatai, eredményei 
 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
2 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: név, beosztás, tud. fokozata : Dr. Szalai Tamás, e. docens, 
PhD  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: Dr. Szalai Tamás, e. docens, PhD  
 



 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Szalainé Mátray E. – Szalai T.: Méhtenyésztés és mesterséges termékenyítés, SZIE 
jegyzet 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Szalainé Mátray E.: Méh-Fajtatan, Mezőgazda Kiadó, Bp. 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• SZIE és KÁTKI –ban megfelelő 
 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
 
 
 
 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Amelyben ki kell térni: 
 
A gyakorlatok látogatása kötelező, legfeljebb 3 gyakorlatról lehet hiányozni, de a 
hiányzásokat pótolni kell: szóbeli beszámoló, valamint pótlásként beadandó faladat 
formájában.  
A gyakorlatokon egyéni, ill. csoportos feladatot is kapnak a hallgatók, amely megfelelő 
teljesítése a félév elfogadásának feltétele, határidő az utolsó előtti gyakorlat. 
A félév során a számonkérés két zh-val történik, egyszeri pótlási lehetőséggel. Egy sikertelen, 
vagy nem pótolt/javított zh esetén a félév nem kerül elismerésre.  
A fentiek alapján megajánlott jegy adható, ill. kollokvium zárja a tárgyat. 
 
Gödöllő, 2011. 01. 10. 
 
 

 tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Földműveléstan alapjai 
1.2. Neptun kódja: SMKFM2012ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: NTTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Mezőgazdasági ismeretek I. 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) 
tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 
 
1.A környezeti tényezők szerepe a szántóföldi talajhasználatban. 
2. Gyomszabályozás. A szántóföldi növények gyomjai és a védekezés lehetőségei. 
3. A gyom fogalma, elterjedése kártétele, szaporodásbiológiája.  
4. A gyomok életformarendszere. 
5.Szántóföldi termőhelyek. A talajművelés célja, művelési eljárások előnyei, hátrányai. 
6.  A talaj-előkészítés klasszikus sorrendje: tarlóművelés, alapművelés, elmunkálás 
7. Hagyományos és csökkentett művelési rendszerek a növények vetésideje szerint, aktuális 
művelési problémák 
8. . Hagyományos és csökkentett művelési rendszerek a növények vetésideje szerint, aktuális 
művelési problémák 2. 
9. Energiatakarékos és talajvédő művelés. 
10. Energiatakarékos és talajvédő művelés. 2. 
11. A növénytermesztési rendszerek – vetésforgó, vetésváltás, monokultúra – agronómiai, 
ökonómiai és környezetvédelmi jellemzői. 
12. Vetésváltás agronómiai és környezetvédelmi tényezői. 
13. Zöldtrágyázás. 
14. Tápanyag-gazdálkodás, szerves és műtrágyázás jelentősége, módszerei 
15. Tápanyag-gazdálkodás, szerves és műtrágyázás jelentősége, módszerei 
 
Gyakorlatok tematikája: 
1.Gyomnövény- és gyommag ismeret 
2. Talajművelési eljárások (szántás, lazítás) stb. minősítése. A talajművelés agronómiai, 
fizikai paramétereinek értékelése. 
3-4. Üzemlátogatás 
5. A vetésforgó szerkesztés alapjai. A növényi sorrend kialakításának szempontjai. 
 6.Szántóföldi termőhelyek. A talajok tápanyag-ellátottságának bírálata. Tápanyag-számítási 
metodika. 



7. Értékelés, beszámoló 
 
 
 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
1 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Gyuricza Csaba egy. docens, tud. fokozata: PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr Mikó Péter egy. adjunktus, tud. fokozata: Phd 
• Nagy László tanszéki mérnök, tud. fokozata: - 
• Kovács Gergő doktorandusz  tud.fokozata: - 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Gyuricza Cs. (szerk.) 2002: Szántóföldi talajhasználati praktikum, Jegyzet SZIE 
MKK, 1-175. 

• Gyuricza Cs. (szerk.) 2001: Szántóföldi talajhasználat alapjai, Jegyzet SZIE MKK, 1-
198. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Birkás M. (szerk.) Földműveléstan. Mezőgazda Kiadó, Budapest 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Növénytermesztési Tanüzem, valamint oktató laboratórium áll rendelkezésre 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 
gyakorlatról lehet hiányozni, de a hiányzásokat pótolni kell: szóbeli beszámoló, valamint 
pótlásként beadandó faladat formájában.  

A gyakorlatokat részben a Növénytermesztési Tanüzemben, részben a Tanszéki 
laboratóriumban tartjuk. Az üzemlátogatásokról Feladatlapot kell kitölteni és beadni a 
gyakorlatvezetőnek, az általa megszabott határidőig. Zárthelyi dolgozat a 6. és 13. oktatási 
héten. Gyomnövény beszámoló: a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban, 
Gyommagismeret-beszámoló a 12. oktatási hétig. A hiányzás pótolható, a zárthelyi 
dolgozatok javíthatók. Javítási, pótlási lehetőség: utolsó gyakorlat. 

A gyakorlatok teljesítésének feltétele: 



• Sikeres beszámolók 
• eredményes Zh-k, 
• tanüzemi gyakorlatokon való részvétel 

Amennyiben a gyakorlatokat a hallgató nem teljesíti a tárgyfelelős a félév aláírását 
megtagadja. A félévi aláírásért pótlást a vizsgaidőszak első hetében fogadunk el. 
A tantárgy szóbeli kollokviummal zárul, kollokviumot csak az tehet, akinek a félévi aláírása 
rendben van. 
A kollokvium érdemjegye 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint:  
Pontszámok: 
1. dolgozat 0-13 pont 
2. dolgozat 0-13 pont 
Gyomnövény- és gyommag beszámoló 0-14 pont 
Előmenetel, szakmai aktivitás 0-10 pont 

Összesen 50     pont 
A gyakorlaton szerzett pontszám a félév végi kollokvium pontszámába és érdemjegyébe 
beszámít. 
Az érdemjegy: 

0-50 pont elégtelen 
51-60 pont elégséges 
61-75 pont közepes 
76-85 pont jó 
86-100 pont jeles 

 
Gödöllő, 2011. január 7. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Agrár-környezetgazdálkodási ismeretek 
1.2. Neptun kódja: SMKFT208XXN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK-KTI AKGT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

MKANÁMBS 
 

1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 
- 
 

1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. A mezőgazdálkodás és fejlődésének szakaszai, 
2. A mezőgazdálkodás alapkaraktere 
3. Az iparszerű mezőgazdálkodás jellemzői, törekvései 
4. Az iparszerű mezőgazdálkodás eredményei 
5. Az iparszerű mezőgazdálkodás problémái 
6. Az iparszerű mezőgazdálkodás kockázatai 
7. A környezet- és tájgazdálkodás alapja és háttere 
8. A környezet- és tájgazdálkodás táj- és földhasználati rendszere 
9. Körfolyamatokra épülő agrárökoszisztémák használata 
10. Fenntartható (értékőrző) gazdálkodási rendszerek alkalmazása 
11. A környezet- és tájgazdálkodás eszközei: Alkalmazkodás a tájhoz és a termőhelyhez 
12. A környezet- és tájgazdálkodás birtoktervezési alapjai 
13. Az európai agrárpolitika zsákutcája és reformtörekvései 
14. Az átalakuló európai agrár- és vidéktámogatási rendszer 
15. A vidékfejlesztés magyar kerettervei, előzményei 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

2 óra/hét előadás 
0 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója Dr. Ángyán József  egyetemi tanár, az MTA doktora,  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• - 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Ángyán J. (2008): Mezőgazdálkodási stratégiák. jegyzet BSc szakos hallgatók részére 
SZIE, MKK-KTI, Gödöllő, 128p. 



• Ángyán J. – Tardy J. – Vajnáné Madarassy A. (szerk.) (2003): Védett és érzékeny 
természeti területek mezőgazdálkodásának alapjai, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 625 p. 

• Ángyán J. (2001): Az európai agrármodell, a magyar útkeresés és a 
környezetgazdálkodás, Agroinform Kiadóház, Budapest, 308 p. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Ángyán J. - Fésűs I. - Podmaniczky L. - Tar F. - Vajnáné Madarrassy A. (szerk.) 
(1999): Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (a környezetkímélő, a természet 
védelmét és a táj megőrzését szolgáló mezőgazdasági termelési módszerek 
támogatására), Agrár-környezetgazdálkodási tanulmánykötetek, 1. FVM. Budapest, 
174 p. 

• Ángyán J. - Menyhért Z. (szerk.) (2004): Alkalmazkodó növénytermesztés, környezet-
és tájgazdálkodás, Szaktudás Kiadó, Bp. 560. 

 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• - 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott  
A 10. oktatási héten írásbeli beszámoló lesz, amelynek eredménye a vizsgajegybe 
beszámításra kerülhet. Pótlási és javítási lehetőség a 12. héten. A félévi aláírás feltétele a 
legalább elégséges beszámoló. 
A tantárgy írásbeli, ill. szóbeli kollokviummal zárul, kollokviumot csak az tehet, akinek félévi 
aláírása van. 
 
Gödöllő, 2011. január 11. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Hetesi gyakorlat IV. 
1.2. Neptun kódja: SMKGO2014XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK DH Gyakorlati Oktatási Osztály 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• állattenyésztő mérnök,  
• kertészmérnök,  

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Hetesi gyakorlat III. 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
      Előadások tematikája: nincs előadás 
      Gyakorlatok tematikája: A gyakorlatok tematikáját a szak sajátosságainak megfelelő, 

szakonként eltérő blokkok tartalmazzák: 
 

 Állattenyésztő mérnök szak: 
 A hallgatók egy héten keresztül (5 nap x 8 óra/nap = 40 óra) szántóföldi 
növénytermesztési gyakorlaton vesznek részt, naponta változó munkahelyen. A 
gyakorlaton felügyelet mellett, főként fizikai munka keretében megismerik a jellemző 
munkákat, a termesztéstechnológiákhoz tartozó elemeket, gyakorlati ismereteket, 
fogásokat, gépeket, eszközöket, a termesztett fajokat és fajtákat- főként a 
takarmánynövényeket  
 

 Kertészmérnök szak: 
A hallgatók egy héten keresztül (5 nap x 8 óra/nap = 40 óra) kertészeti gyakorlaton 
vesznek részt, naponta változó munkahelyen. A gyakorlaton felügyelet mellett, főként 
fizikai munka keretében megismerik az aktuális kertészeti munkákat, a 
termesztéstechnológiához tartozó elemeket, gyakorlati ismereteket, fogásokat, a 
használt gépeket, eszközöket, a termesztett fajokat és fajtákat. 
 
  

2.2. A tantárgy kreditértéke: 0 
kimérete: 
x óra/hét előadás 

 
 
 
 
 
 



3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Aranyos Lajos mestertanár,  tud. fokozata: - 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Gyuricza Csaba egy. docens, tud. fokozata: PhD 
• Soltész András termelési igazgató, tud. fokozata: -  
• Kassai Tamás, mestertanár, tud. fokozata: - 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• gyakorlathoz kiadott írásos anyag 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Dr. Hajós László: A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei,  
      Szaktudás Kiadó Ház, 2005. 

• Dr. Hajós László: Mezőgazdasági Alapismeretek, Szaktudás Kiadó, 1993. 
 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

•  SZIE - GAK Kft.  Biomassza Hasznosítási Tanüzeme 
• SZIE - GAK Kft.  Kertészeti Tanüzem és Bemutató Gazdasága 
 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

• Hetesi gyakorlat kötelező,  pótlására a félév során a szak más csoportjaival van 
lehetőség, vagy másik félévben kell megismételni. 

• Ha valaki nem éri el az elégséges szintet – azaz  összesen az 51 pontot -  akkor a 
gyakorlat nem kerül elismerésre, köteles azt saját költségen megismételni. 

• A hallgató értékelése két részből tevődik össze, így írásbeli számonkérés 
eredményéből (max. 70 pont) és a gyakorlat során végzett munka minősítéséből (max. 
30 pont). 

 
 
Gödöllő, 2011. január 12. 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Mezőgazdasági alapismeretek I. 
1.2. Neptun kódja: SMKGO2021XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK DH Gyakorlati Oktatási Osztály 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• állattenyésztő mérnök,  
• kertészmérnök,  
• mezőgazdasági mérnök 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
      Előadások tematikája: nincs előadás 
      Gyakorlatok tematikája:  A szakvezetőkkel előzetesen egyeztetett tematika szerint 

 
    1. gyakorlat: 

Követelményrendszer ismertetése 
A mezőgazdasági termelés jelentősége 
A növényi termék-előállítás természeti erőforrásai, leggyakrabban használt 
alapfogalmak 
Erjesztett tömegtakarmányok betakarítása, tartósítása, tárolása  
 

    2. gyakorlat: 
A növénytermesztésben használt erő és munkagépek megismerése.  
 

    3. gyakorlat: 
Őszi betakarítási munka (napraforgó, kukorica) bemutatása a szántóföldtől a tisztítás-
szárításon át a betárolásig. Mezőgazdasági termények tárolása.      
A kukorica és a napraforgó növények gazdasági jelentősége, termesztésük jellemzői. 
Egyben a szövetkezeti gazdálkodási forma bemutatása.   
    

    4. gyakorlat: 
Talajerő gazdálkodás alapjai  
A gyakorlatban használatos legfontosabb alapfogalmak 
Műtrágyák jellemzői, kijuttatás módja, eszközei, a munkafolyamat bemutatása 
Szerves trágyák (istállótrágya, zöldtrágya, komposzt) jellemzőik, kijuttatás módja, 
eszközei, a munkafolyamatok jellemzői. 

 
 
 



    5. gyakorlat 
Őszi talajmunkák   
A gyakorlatban használt jellemző erő és munkagépek, illetve a munkavégzés 
gyakorlatban történő bemutatása  
Őszi vetésű növények talajmunkáinak megismerése 
 

    6. gyakorlat 
Nyár végi és őszi vetésű növények (kalászos gabonák, őszi káposztarepce) gazdasági 
jelentősége, jellemzőik, a termesztésük sajátosságai. 
Őszi búza vetésének helyszínen történő megismerése. 
Egyben a részvénytársasági gazdálkodási forma munkaszervezete, a működés 
jellemzői. 
 

    7. gyakorlat 
A mezőgazdaság szakigazgatási szervezetének felépítése. 
A vidék, a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság kapcsolata, működő modellek 
bemutatása 
 

     8. gyakorlat  
Őszi, betelelés előtti határszemle 
A „területen” vizsgálható, hogy az egyes növények milyen fejlettségben, milyen 
állapotban  „mennek a télbe”, külön-külön vizsgálva    

 - a nyár végi és őszi vetések állapota, 
            - az  évelő takarmánynövények állapota, 

 - az  ültetvények állapota, 
 - bevetetlen területek állapota 

2.2. A tantárgy kreditértéke: 0 
kimérete: 
x óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat – de blokkosítva, az első 8 hétben, heti 4 órában 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Aranyos Lajos mestertanár,  tud. fokozata: - 
 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

 Aranyos Lajos mestertanár,  tud. fokozata: - 
  
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• gyakorlathoz kiadott írásos anyag 
• Dr. Hajós László: A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei,  

      Szaktudás Kiadó Ház, 2005. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Dr. Hajós László: Mezőgazdasági Alapismeretek, Szaktudás Kiadó, 1993. 
 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• SZIE-GAK Kft. Tanüzemei 
• Galgamenti Szövetkezet, Tura 



• Gödöllői Tangazdaság zRt.,Kartal 
• Mezőgazdasági Szövetkezet, Zsámbok 
• Galgafarm Öko-gazdaság, Galgahévíz 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Amelyben ki kell térni: 

•  A gyakorlat kötelező, hiányzások pótlására a félév során a szak más csoportjaival van 
lehetőség, vagy másik félévben kell megismételni. 

• A hallgató értékelése  írásbeli számonkéréssel történik, az érdemjegy megállapítása a 
TVSZ szerint történik. 

 
 
Gödöllő, 2011. január 12. 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Hetesi gyakorlat V. 
1.2. Neptun kódja: SMKGO2025XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK DH Gyakorlati Oktatási Osztály 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• állattenyésztő mérnök,  
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Hetesi gyakorlat IV. 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
      Előadások tematikája: nincs előadás 
      Gyakorlatok tematikája:   
 

 Állattenyésztő mérnök szak: 
A hallgatók egy héten keresztül (5 nap x 8 óra/nap = 40 óra) Juh- és kecsketenyésztési 
gyakorlaton vesznek részt, naponta változó munkahelyen. A gyakorlaton felügyelet 
mellett, főként fizikai munka keretében megismerik a jellemző munkákat, a 
tartástechnológiákhoz tartozó elemeket, gyakorlati ismereteket, fogásokat, a használt 
gépeket, eszközöket, a tenyésztett fajtákat. 
 
  

2.2. A tantárgy kreditértéke: 0 
kimérete: 
x óra/hét előadás 

 
 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Aranyos Lajos mestertanár,  tud. fokozata: - 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Póti Péter egy. docens, tud. fokozata: PhD 
  

4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• gyakorlathoz kiadott írásos anyag 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Dr. Hajós László: A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei,  
      Szaktudás Kiadó Ház, 2005. 

• Dr. Hajós László: Mezőgazdasági Alapismeretek, Szaktudás Kiadó, 1993. 
 



 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

•  SZIE - GAK Kft.  Állattenyésztési Tanüzeme 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

• Hetesi gyakorlat kötelező,  pótlására a félév során a szak más csoportjaival van 
lehetőség, vagy másik félévben kell megismételni. 

• Ha valaki nem éri el az elégséges szintet – azaz  összesen az 51 pontot -  akkor a 
gyakorlat nem kerül elismerésre, köteles azt saját költségen megismételni. 

• A hallgató értékelése két részből tevődik össze, így írásbeli számonkérés 
eredményéből (max. 70 pont) és a gyakorlat során végzett munka minősítéséből (max. 
30 pont). 

 
 
Gödöllő, 2011. január 12. 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Hetesi gyakorlat I. 
1.2. Neptun kódja: SMKGO2031XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK DH Gyakorlati Oktatási Osztály 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• állattenyésztő mérnök,  
• kertészmérnök,  
• mezőgazdasági mérnök 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
      Előadások tematikája: nincs előadás 
      Gyakorlatok tematikája: A gyakorlatok tematikáját a szakonként eltérő blokkok 

tartalmazzák: 
 

 Állattenyésztő mérnök szak: 
A hallgatók egy héten keresztül (5 nap x 8 óra/nap = 40 óra) baromfitenyésztési 
gyakorlaton vesznek részt, naponta változó munkahelyen. A gyakorlaton felügyelet 
mellett, főként fizikai munka keretében megismerik a baromfitartás-, és 
tenyésztéstechnológiához tartozó elemeket, gyakorlati ismereteket, fogásokat, a 
használt gépeket, eszközöket, a tenyésztett fajokat és fajtákat, takarmányféleségeket. 
 

 Kertészmérnök szak: 
A hallgatók egy héten keresztül (5 nap x 8 óra/nap = 40 óra) kertészeti gyakorlaton 
vesznek részt, naponta változó munkahelyen. A gyakorlaton felügyelet mellett, főként 
fizikai munka keretében megismerik az aktuális kertészeti munkákat, a 
termesztéstechnológiához tartozó elemeket, gyakorlati ismereteket, fogásokat, a 
használt gépeket, eszközöket, a termesztett fajokat és fajtákat. 
 

 Mezőgazdasági mérnök szak: 
A hallgatók egy héten keresztül (5 nap x 8 óra/nap = 40 óra) szarvasmarha-tenyésztési 
gyakorlaton vesznek részt, naponta változó munkahelyen. A gyakorlaton felügyelet 
mellett, főként fizikai munka keretében megismerik a jellemző munkákat, a 
tartástechnológiához tartozó elemeket, gyakorlati ismereteket, fogásokat, a használt 
gépeket, eszközöket, a tenyésztett fajtákat. 

 
 
 
 



2.2. A tantárgy kreditértéke: 0 
kimérete: 
x óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat – de blokkosítva, egy héten keresztül kerül lebonyolításra 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Aranyos Lajos mestertanár,  tud. fokozata: - 
 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 
 

• Dr. Szalai  István, tud. fokozata: PhD 
• Kassai Tamás, mestertanár, tud.fokozata: -  
• Dr. Póti Péter egy. docens, tud. fokozata: PhD 
• Aranyos Lajos mestertanár,  tud. fokozata: - 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• gyakorlathoz kiadott írásos anyag 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Dr. Hajós László: A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei,  
      Szaktudás Kiadó Ház, 2005. 

• Dr. Hajós László: Mezőgazdasági Alapismeretek, Szaktudás Kiadó, 1993. 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• KÁTKI Baromfitelepe 
• SZIE - GAK Kft.  Kertészeti Tanüzem és Bemutató Gazdasága 
• SZIE - GAK Kft.  Szarvasmarha-tenyésztési Tanüzeme 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Amelyben ki kell térni: 

• Hetesi gyakorlat kötelező,  pótlására a félév során a szak más csoportjaival van 
lehetőség, vagy másik félévben kell megismételni. 

• Ha valaki nem éri el az elégséges szintet – azaz  összesen az 51 pontot -  akkor a 
gyakorlat nem kerül elismerésre, köteles azt saját költségen megismételni. 

• A hallgató értékelése két részből tevődik össze, így írásbeli számonkérés 
eredményéből (max. 70 pont) és a gyakorlat során végzett munka minősítéséből (max. 
30 pont). 

 
Gödöllő, 2011. január 12. 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Hetesi gyakorlat VI. 
1.2. Neptun kódja: SMKGO2025XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK DH Gyakorlati Oktatási Osztály 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• állattenyésztő mérnök,  
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Hetesi gyakorlat  V. 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
      Előadások tematikája: nincs előadás 
      Gyakorlatok tematikája:  
 

 Állattenyésztő mérnök szak: 
A hallgatók egy héten keresztül (5 nap x 8 óra/nap = 40 óra) sertéstenyésztési 
gyakorlaton vesznek részt, naponta változó helyszíneken. A gyakorlaton felügyelet 
mellett, részben fizikai munka, részben bemutatók keretében megismerik a jellemző 
munkákat, az intenzív és az extenzív tartástechnológiákhoz tartozó elemeket, 
gyakorlati ismereteket, fogásokat, a használt gépeket, eszközöket, a tenyésztett 
fajtákat. 
 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 0 

kimérete: 
x óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat – de blokkosítva, egy héten keresztül kerül lebonyolításra 

 
 
 
 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Aranyos Lajos mestertanár,  tud. fokozata: - 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

•  Aranyos Lajos mestertanár,  tud. fokozata: - 
 
 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• gyakorlathoz kiadott írásos anyag 



 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Dr. Hajós László: A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei,  
      Szaktudás Kiadó Ház, 2005. 

• Dr. Hajós László: Mezőgazdasági Alapismeretek, Szaktudás Kiadó, 1993. 
 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• ÁTK Herceghalmi Sertéstelepe, 
• Varga Ökogazdaság, Püspökhatvan, 
• Geredy Péter  (Mangalica-farm) Kecskemét-Ballószög 
• Mátra Kincse 2002. Kft,   
• Központi Teljesítményvizsgáló Állomás, Atkár 

 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

• Hetesi gyakorlat kötelező,  pótlására  csak másik félévben van lehetőség. 
• Ha valaki nem éri el az elégséges szintet – azaz  összesen az 51 pontot -  akkor a 

gyakorlat nem kerül elismerésre. 
• A hallgató értékelése két részből tevődik össze, így írásbeli számonkérés 

eredményéből (max. 70 pont) és a gyakorlat során végzett munka minősítéséből (max. 
30 pont). 

 
 
Gödöllő, 2011. január 12. 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Hetesi gyakorlat II. 
1.2. Neptun kódja: SMKGO2042XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK DH Gyakorlati Oktatási Osztály 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• állattenyésztő mérnök,  
• kertészmérnök,  
• mezőgazdasági mérnök 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Hetesi gyakorlat I. 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
      Előadások tematikája: nincs előadás 
      Gyakorlatok tematikája: A gyakorlatok tematikáját a szak sajátosságainak megfelelő, 

szakonként eltérő blokkok tartalmazzák: 
 

 Állattenyésztő mérnök szak: 
A hallgatók egy héten keresztül (5 nap x 8 óra/nap = 40 óra) lovardai gyakorlaton 
vesznek részt, naponta változó munkahelyen. A gyakorlaton felügyelet mellett, főként 
fizikai munka keretében megismerik a ló tartástechnológiájához tartozó elemeket, 
gyakorlati ismereteket, fogásokat, a használt építményeket, gépeket, eszközöket, a 
tenyésztett  fajtákat, takarmányféleségeket. 
 

 Kertészmérnök szak: 
A hallgatók egy héten keresztül (5 nap x 8 óra/nap = 40 óra) kertészeti gyakorlaton 
vesznek részt, naponta változó munkahelyen. A gyakorlaton felügyelet mellett, főként 
fizikai munka keretében megismerik az aktuális kertészeti munkákat, a 
termesztéstechnológiához tartozó elemeket, gyakorlati ismereteket, fogásokat, a 
használt gépeket, eszközöket, a termesztett fajokat és fajtákat. 
 

 Mezőgazdasági mérnök szak: 
 

A hallgatók az időkeret felében (20 óra) baromfitenyésztési gyakorlaton, a másik 
felében lovardai gyakorlaton vesznek részt, naponta változó munkahelyen. A 
gyakorlaton felügyelet mellett, főként fizikai munka keretében megismerik a jellemző 
munkákat, a tartástechnológiához tartozó elemeket, gyakorlati ismereteket, fogásokat, 
a használt építményeket, gépeket, eszközöket, takarmányféleségeket, a tenyésztett 
fajokat és fajtákat. 

 
 



2.2. A tantárgy kreditértéke: 0 
kimérete: 
x óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat – de blokkosítva, egy héten keresztül kerül lebonyolításra 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Aranyos Lajos mestertanár,  tud. fokozata: - 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Oláh Tibor tanüzemvezető h. tud. fokozata: - 
• Kassai Tamás, mestertanár, tud. Fokozata: - 
• Dr. Szalai István, tud. fokozata: PhD 
• Aranyos Lajos mestertanár,  tud. fokozata: - 
 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• gyakorlathoz kiadott írásos anyag 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Dr. Hajós László: A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei,  
      Szaktudás Kiadó Ház, 2005. 

• Dr. Hajós László: Mezőgazdasági Alapismeretek, Szaktudás Kiadó, 1993. 
 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• KÁTKI Baromfitelepe 
• SZIE - GAK Kft.  Kertészeti Tanüzem és Bemutató Gazdasága 
• SZIE - GAK Kft.  Vidékfejlesztési és Területhasznosítási Tanüzeme (lovarda) 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

• Hetesi gyakorlat kötelező,  pótlására a félév során a szak más csoportjaival van 
lehetőség, vagy másik félévben kell megismételni. 

• Ha valaki nem éri el az elégséges szintet – azaz  összesen az 51 pontot -  akkor a 
gyakorlat nem kerül elismerésre, köteles azt saját költségen megismételni. 

• A hallgató értékelése két részből tevődik össze, így írásbeli számonkérés 
eredményéből (max. 70 pont) és a gyakorlat során végzett munka minősítéséből (max. 
30 pont). 

 
Gödöllő, 2011. január 12. 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Nyári üzemi gyakorlat I. 
1.2. Neptun kódja: SMKGO2043ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK DH Gyakorlati Oktatási Osztály 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• állattenyésztő mérnök,  
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
      Előadások tematikája: nincs előadás 
      Gyakorlat tematikája:  

 Állattenyésztő mérnök szak: 
A hallgatók egy héten keresztül (5 nap x 8 óra/nap = 40 óra) állattenyésztési üzemi 
gyakorlaton vesznek részt általuk választható – de kontrollált – külső gyakorlati 
helyen.  A külső gyakorlatvezető felügyelete alatt, a kiadott „Útmutató” előírásai 
szerint részben fizikai munka, részben szakmai adatok összegyűjtése keretében 
megismerik a jellemző munkákat, az adott tartástechnológiákhoz tartozó elemeket, 
gyakorlati ismereteket, fogásokat, a használt gépeket, eszközöket, a tenyésztett 
fajtákat. Ezeken túlmenően alapvető, a gazdálkodásra vonatkozó jellemző adatokat 
kell összegyűjteni és a kiadott „Útmutató”-ban foglaltak szerint munkanaplóban 
rögzítve leadni. 
 
A gyakorlati napló főbb fejezetei 

 A gazdaság általános jellemzése 
o A gazdaság földrajzi helyzete, természeti és közgazdasági 

adottságai. 
o A termelés erőforrásai. 
o A gazdálkodás jellemzői. 

 Részletesen kidolgozandó feladat 
Egy adott állatfaj tartástechnológiájának leírása az adott gazdaságban. 

o Az adott állatfaj jelentősége általában, illetve az üzemben. 
o Az adott állattenyésztési ágazat jellemző termelési mutatói. 
o A telep munkaerő ellátottsága 
o Az adott állattenyésztő telep épület és gépellátottsága. 
o Részletesen írja le a telepen alkalmazott tartástechnológiát! 
o A telepen folyó tenyésztési munka 
o A telepirányítás rendszere 
o Milyen külső kapcsolatai vannak a telepnek. 

 Következtetések, javaslatok 



2.2. A tantárgy kreditértéke: 0 
kimérete: 
0 óra/hét előadás 
40 órás üzemi gyakorlat a második szemesztert követően 

 
 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Aranyos Lajos mestertanár,  tud. fokozata: - 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Aranyos Lajos mestertanár,  tud. fokozata: - 
• Külső gyakorlati helyek szakemberei 

 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• gyakorlathoz kiadott írásos anyag („Útmutató”) 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Dr. Hajós László: A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei,  
      Szaktudás Kiadó Ház, 2005. 

• Dr. Hajós László: Mezőgazdasági Alapismeretek, Szaktudás Kiadó, 1993. 
 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• SZIE GAK Kft. Tanüzemei 
• KÁTKI állattenyésztési telepe 
• Külső fogadó gazdaságok 

 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

• A gyakorlat kötelező,  pótlására  csak a következő nyáron van lehetőség 
• A hallgató értékelése két részből tevődik össze, egy írásbeli értékelés a külső 

gyakorlatvezetőtől, valamint a leadott napló értékelése. A gyakorlat csak akkor 
fogadható el, ha mindkét értékelés pozitív. 

 
Gödöllő, 2011. január 12. 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Mezőgazdasági alapismeretek II. 
1.2. Neptun kódja: SMKGO2052XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK DH Gyakorlati Oktatási Osztály 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• állattenyésztő mérnök,  
• kertészmérnök,  
• mezőgazdasági mérnök 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Mezőgazdasági alapismeretek I. (SMKGO2021XN) 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
      Előadások tematikája: nincs előadás 
      Gyakorlatok tematikája:  A szakvezetőkkel előzetesen egyeztetett tematika szerint 

 
     1. gyakorlat  

Követelményrendszer rövid ismertetése 
Állattenyésztési alapismeretek, alapfogalmak 
Egy iparszerű állattenyésztési telep munkaszervezetének, működésének megismerése.   
Nagyüzemi gazdálkodási forma bemutatása, sajátosságainak megismerése. 

     2. gyakorlat 
 Ökológiai állattartás, illetve az őshonos állatfajok bemutatása 
 Tej- és hústermékek kisüzemi előállítása, forgalmazása,  
 A mezőgazdasági termeléshez kötött vendégfogadás (alternatív jövedelem)   
bemutatása, integrátori tevékenység megismerése, összességében egy  kisüzemi 
gazdálkodási forma bemutatása 

    3. gyakorlat 
Tavaszi határszemle 
Az őszi határszemlén már látott táblákon az egyes növények milyen fejlettségben, 
milyen  állapotban vannak kitavaszodáskor. (összehasonlítandó a két állapot) A 
vizsgálandó területek és táblák  megegyeznek a betelelés előtti határszemlén 
megtekintettekkel 
Termelői érdekeltségű „nagybani” zöldség- és terménypiac működésének bemutatása 

    4. gyakorlat 
Hagyományos és bio zöldségtermesztés, gyógynövény- valamint dísznövény-
termesztés alapismeretei    

    5. gyakorlat  
Tavaszi talajmunkák, vetőágy készítés, tavaszi vetési munkák bemutatása 
Kora- és késő tavaszi vetésű növények megismerése, jelentőségük, sajátosságaik, 
Családi gazdaság modell-kísérletének bemutatása  



A precíziós gazdálkodás alapjai. 
A legeltetésben használatos eszközök, illetve munkaszervezés megismerése 

    6. gyakorlat  
Szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint a borászat bemutatása 

    7. gyakorlat  
Szántóföldi növényápolási, növényvédelmi munkák bemutatása 

    8. gyakorlat  
Szálastakarmányok termesztése, betakarítása, tárolása 
A lucerna, az őszi- és tavaszi keveréktakarmányok jelentősége, jellemzőik, a 
betakarítás gépei, illetve a munkafolyamat bemutatása. 

  
2.2. A tantárgy kreditértéke: 0 

kimérete: 
x óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat – de blokkosítva, az utolsó 8 hétben, heti 4 órában 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Aranyos Lajos mestertanár,  tud. fokozata: - 
 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

 Aranyos Lajos mestertanár,  tud. fokozata: - 
  
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• gyakorlathoz kiadott írásos anyag 
• Dr. Hajós László: A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei,  

      Szaktudás Kiadó Ház, 2005. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Dr. Hajós László: Mezőgazdasági Alapismeretek, Szaktudás Kiadó, 1993. 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• SZIE-GAK Kft. Tanüzemei 
külső gyakorlati helyszínek: 
• Galgamenti Szövetkezet, Tura 
• Gödöllői Tangazdaság zRt., Kartal 
• Mezőgazdasági Szövetkezet, Zsámbok 
• Galgafarm Öko-gazdaság, Galgahévíz 
• Varga Ökogazdaság Püspökhatvan 
• Gergely Díszfaiskola és Speciálmix Kft, Gödöllő 
• Sieberz Kft. vagy Tulipa Kft. Gödöllő   
• Károly Róbert Kutató-Oktató Kft. Gyöngyös ültetvényei és tanpincészete 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 



 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Amelyben ki kell térni: 

• A gyakorlat kötelező, hiányzások pótlására a félév során a szak más csoportjaival van 
lehetőség, vagy másik félévben kell megismételni. 

• A hallgató értékelése  írásbeli számonkéréssel történik, az érdemjegy megállapítása a 
TVSZ szerint történik. 

 
 
 

Gödöllő, 2011. január 12. 
 

tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Nyári üzemi gyakorlat II. 
1.2. Neptun kódja: SMKGO2055ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK DH Gyakorlati Oktatási Osztály 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• állattenyésztő mérnök,  
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

•  Nyári üzemi gyakorlat I. (SMKGO2043ÁN) 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
      Előadások tematikája: nincs előadás 
      Gyakorlat tematikája:  

 Állattenyésztő mérnök szak: 
 
A hallgatók egy héten keresztül (5 nap x 8 óra/nap = 40 óra) állattenyésztési üzemi 
gyakorlaton vesznek részt általuk választható – de kontrollált – külső gyakorlati 
helyen.   
Az előkövetelményként jelzett gyakorlatot (Üzemi gyakorlat I.) ismételni nem 
lehetséges, ezen a gyakorlaton kötelezően más állatfaj tenyésztésével kell kapcsolatba 
kerülni.  A munkanaplók értékelésekor erre a szempontra a Gyakorlati Oktatási 
Osztály különös figyelmet fog fordítani ! 
A külső gyakorlatvezető felügyelete alatt, a kiadott „Útmutató” előírásai szerint 
részben fizikai munka, részben szakmai adatok összegyűjtése keretében megismerik a 
jellemző munkákat, az adott tartástechnológiákhoz tartozó elemeket, gyakorlati 
ismereteket, fogásokat, a használt gépeket, eszközöket, a tenyésztett fajtákat. Ezeken 
túlmenően alapvető, a gazdálkodásra vonatkozó jellemző adatokat kell összegyűjteni 
és a kiadott „Útmutató”-ban foglaltak szerint munkanaplóban rögzítve leadni. 
 
A gyakorlati napló főbb fejezetei 

 A gazdaság általános jellemzése 
o A gazdaság földrajzi helyzete, természeti és közgazdasági 

adottságai. 
o A termelés erőforrásai. 
o A gazdálkodás jellemzői. 

 Részletesen kidolgozandó feladat 
Egy adott állatfaj tartástechnológiájának leírása az adott gazdaságban. 

o Az adott állatfaj jelentősége általában, illetve az üzemben. 
o Az adott állattenyésztési ágazat jellemző termelési mutatói. 
o A telep munkaerő ellátottsága 
o Az adott állattenyésztő telep épület és gépellátottsága. 



o Részletesen írja le a telepen alkalmazott tartástechnológiát! 
o A telepen folyó tenyésztési munka 
o A telepirányítás rendszere 
o Milyen külső kapcsolatai vannak a telepnek. 

 Következtetések, javaslatok 
  

2.2. A tantárgy kreditértéke: 0 
kimérete: 
0 óra/hét előadás 
40 órás üzemi gyakorlat a második szemesztert követően 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Aranyos Lajos mestertanár,  tud. fokozata: - 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Aranyos Lajos mestertanár,  tud. fokozata: - 
• Külső gyakorlati helyek szakemberei 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• gyakorlathoz kiadott írásos anyag („Útmutató”) 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Dr. Hajós László: A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei,  
      Szaktudás Kiadó Ház, 2005. 

• Dr. Hajós László: Mezőgazdasági Alapismeretek, Szaktudás Kiadó, 1993. 
 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• SZIE GAK Kft. Tanüzemei 
• KÁTKI állattenyésztési telepe 
• Külső fogadó gazdaságok 

 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

• A gyakorlat kötelező,  pótlására  csak a következő nyáron van lehetőség 
• A hallgató értékelése két részből tevődik össze, egy írásbeli értékelés a külső 

gyakorlatvezetőtől, valamint a leadott napló értékelése. A gyakorlat csak akkor 
fogadható el, ha mindkét értékelés pozitív. 

 
Gödöllő, 2011. január 12. 
 

 



tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Hetesi gyakorlat III. 
1.2. Neptun kódja: SMKGO2063XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK DH Gyakorlati Oktatási Osztály 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• állattenyésztő mérnök,  
• kertészmérnök,  
• mezőgazdasági mérnök 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Hetesi gyakorlat II. 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
      Előadások tematikája: nincs előadás 
      Gyakorlatok tematikája: A gyakorlatok tematikáját a szak sajátosságainak megfelelő, 

szakonként eltérő blokkok tartalmazzák: 
 

 Állattenyésztő mérnök szak: 
A hallgatók egy héten keresztül (5 nap x 8 óra/nap = 40 óra) szarvasmarha-tenyésztési 
gyakorlaton vesznek részt, naponta változó munkahelyen. A gyakorlaton felügyelet 
mellett, főként fizikai munka keretében megismerik a jellemző munkákat, a 
tartástechnológiához tartozó elemeket, gyakorlati ismereteket, fogásokat, a használt 
gépeket, eszközöket, a tenyésztett fajtákat. 
 

 Kertészmérnök szak: 
A hallgatók egy héten keresztül (5 nap x 8 óra/nap = 40 óra) kertészeti gyakorlaton 
vesznek részt, naponta változó munkahelyen. A gyakorlaton felügyelet mellett, főként 
fizikai munka keretében megismerik az aktuális kertészeti munkákat, a 
termesztéstechnológiához tartozó elemeket, gyakorlati ismereteket, fogásokat, a 
használt gépeket, eszközöket, a termesztett fajokat és fajtákat. 
 

 Mezőgazdasági mérnök szak: 
 

A hallgatók az időkeret felében (20 óra) szántóföldi növénytermesztési gyakorlaton, a 
másik felében (20 óra) kertészeti gyakorlaton vesznek részt, naponta változó 
munkahelyen. A gyakorlaton felügyelet mellett, főként fizikai munka keretében 
megismerik a jellemző munkákat, a termesztéstechnológiákhoz tartozó elemeket, 
gyakorlati ismereteket, fogásokat, a használt építményeket, gépeket, eszközöket, a 
termesztett fajokat és fajtákat. 

 
 



2.2. A tantárgy kreditértéke: 0 
kimérete: 
x óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat – de blokkosítva, egy héten keresztül kerül lebonyolításra 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Aranyos Lajos mestertanár,  tud. fokozata: - 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Póti Péter egy. docens, tud. fokozata: PhD 
• Kassai Tamás, mestertanár, tud. Fokozata: - 
• Dr. Gyuricza Csaba egy. docens, tud. fokozata: PhD 
• Soltész András termelési igazgató, tud. Fokozata: -  
• Aranyos Lajos mestertanár,  tud. fokozata: - 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• gyakorlathoz kiadott írásos anyag 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Dr. Hajós László: A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei,  
      Szaktudás Kiadó Ház, 2005. 

• Dr. Hajós László: Mezőgazdasági Alapismeretek, Szaktudás Kiadó, 1993. 
 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• SZIE - GAK Kft.  Állattenyésztési Tanüzeme 
• SZIE - GAK Kft.  Kertészeti Tanüzem és Bemutató Gazdasága 
• SZIE - GAK Kft.  Biomassza Hasznosítási Tanüzeme 
 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

• Hetesi gyakorlat kötelező,  pótlására a félév során a szak más csoportjaival van 
lehetőség, vagy másik félévben kell megismételni. 

• Ha valaki nem éri el az elégséges szintet – azaz  összesen az 51 pontot -  akkor a 
gyakorlat nem kerül elismerésre, köteles azt saját költségen megismételni. 

• A hallgató értékelése két részből tevődik össze, így írásbeli számonkérés 
eredményéből (max. 70 pont) és a gyakorlat során végzett munka minősítéséből (max. 
30 pont). 

 
Gödöllő, 2011. január 12. 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Gyepgazdálkodás 
1.2. Neptun kódja: SMKGP201XXN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: NTTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnök BSc 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Takarmányozástan  
 

1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. Bemutatkozás. Követelmények ismertetése. A gyepgazdálkodás jelentősége a magyar 
mezőgazdaságban és az állattenyésztésben. 

1. A gyepek osztályozása. Gyepalkotó növények csoportosítása. A pázsitfűfélék 
jellemzői. Fontosabb lazabokrú füvek. 

2. A fontosabb tarackos füvek. A pillangósvirágú gyepalkotók csoportosítása, értékelése. 
3. Gyepek gyomnövényei. Csoportosítás, értékelés. Fontosabb fajok. Gyógynövények a 

gyepben. 
4. Gyomszabályozás és gyomirtás gyepeken. 
5. Gyepjavítási eljárások. Gyeptörés és új gyepek telepítése. 
6. Felülvetés. Közvetett gyepjavítási módszerek. Termés-meghatározó tényezők. 

Dolgozatírás 
7. Gyepek tápanyagellátása. 
8. A víz szerepe, gyepek öntözése. Gyephasznosítási módok. 
9. A szakaszos legeltetés irányelvei.  
10. A szarvasmarhák legeltetésének módszerei. 
11. A juhlegeltetés módszerei. Kecskék, lovak, sertés és baromfi a legelőn. 
12. Gyepgazdálkodás védett területeken.  
13. Réti széna készítése. 
14. Erjesztett takarmányok készítése.  
15. Összefoglalás. Dolgozatírás 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Bemutatkozás. Követelmények ismertetése. Pázsitfűfélék osztályozása. 
Növényismereti alapfogalmak. 

2. Széna- és magismeret I. Aprómagvú füvek. 
3. Széna- és magismeret II. Közepesmagvú füvek. 
4. Széna- és magismeret III. Nagymagvú füvek, pillangósvirágú gyepalkotók. 
5. Termésbecslési eljárások és alkalmazhatóságuk. A magismeret gyakorlása. 
6. Széna- és magismereti beszámoló. 
7. Vetőmag-keverékek összeállítása, a magmennyiség kiszámításának módszerei. 



8. A trágyázás tervezése a gyepgazdálkodásban. 
9. Termésképzés. Az állat és a legelő viszonya 
10. Legeltetési módszerek értékelése és alkalmazhatósága. A legelő állateltartó-

képességének kiszámítása. 
11. A szakaszos legeltetés tervezése.  
12. A legelők növényeinek felismerése. Terepgyakorlat 1. 
13. Terepgyakorlat 2. 
14. Növényismereti beszámoló (legelőállapotú növények felismerése) 
15. Összefoglalás, jegymegajánlás. 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Tasi Julianna, egyetemi docens, tud. fokozata PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Bajnok Márta tanszéki mérnök, fokozatszerzési eljárásban 
• Szentes Szilárd PhD-hallgató 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Tasi J. (2010): Gyepgazdálkodás. Egyetemi jegyzet, SZIE Gödöllő. 1-120. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Az intézeti oktató-laboratóriumban rendelkezésre állnak a demonstrációs anyagok 
(széna- és magismereti beszámolóhoz). 

• A SZIE Növénytermesztési Bemutató és Tanüzemében rendelkezésre állnak a 
legfontosabb pázsitfű fajok és fajták parcellái, bemutató gyepterület, ahol a 
legelőállapotú növények ismerete elsajátítható és a legfontosabb technológiai elemek 
hatása bemutatható. 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
A tantárgy oktatásának célja, hogy az állattenyésztés iránt érdeklődő hallgatókkal 
megismertesse a takarmány-termesztés egy speciális területét, az évelő pázsitfűfélékkel benőtt 
területen történő takarmány-előállítást és –hasznosítást. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a 
hallgatók megtanulják a hagyományos- és újabb legeltetési módszereket és tudják alkalmazni 
azokat. Helyesen tudjanak dönteni a terület adottságainak és az állattartás céljainak megfelelő 
módszerek kiválasztásakor. 
A félév aláírásának feltételei:  



• a gyakorlati beszámolók eredményes teljesítése (min. 3x6 pont elérése), 
• két zárthelyi dolgozat megírása a tematikában meghatározott időpontokban,  
• a gyakorlati foglalkozásokon való részvétel kötelező, hiányzás a TVSZ-nek 

megfelelően legfeljebb 3-szor lehetséges. 
Jegymegajánlás feltételei: 

• az előadások és gyakorlati foglalkozások legalább 80%-án részt kell venni, 
• a 15. hét végéig meg kell szerezni legalább 76 pontot (jónál rosszabb teljesítmény 

esetén nem ajánlunk jegyet). 
A teljesítmény értékelése: 

• Magismereti beszámoló  max. 10 pont 
• Szénaismereti beszámoló  max. 10 pont 
• Növényismeret a legelőn  max. 10 pont 
• Első zárthelyi dolgozat  max. 35 pont 
• Második zárthelyi dolgozat max. 35 pont 

A szemeszterben megszerezhető 100 pontból legalább 76 pontot teljesítő hallgatók 
megajánlott jegyet kapnak. Ha azt a hallgató nem fogadja el, a vizsgaidőszakban kollokválnia 
kell. A 76 pontnál kevesebbet teljesítő hallgatók a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát tesznek. 
 
Gödöllő, 2011. január 14. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 

 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Gyepek mérgező- és gyógynövényei 
1.2. Neptun kódja: SMKGP281ŐXN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: NTTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnök BSc 
• Állattenyésztő mérnök BSc 
• Vadgazda mérnök BSc 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. A mérgező növények értékelése. A gyom-, a mérgező-, a gyógynövény fogalma. A 
gyepek gyomnövényeinek csoportosítása. A mérgező növények kártétele. 

2. A gyógyító növények értékelése. A vadontermő gyógynövények csoportosítása. A 
drog fogalma és csoportosítása. 

3. A növények gyógyító és mérgező anyagai. Fontosabb hatóanyag csoportok 
ismertetése, alkaloidok, glikozidok.  

4. Fontosabb hatóanyag csoportok ismertetése II. Szaponinok, illóolajok, lektinek, 
cseranyagok. 

5. Fontosabb hatóanyag csoportok ismertetése III. Szerves- és szervetlen savak, 
flavonoidok, gyanták és balzsamok, szénhidrátok. 

6. A gyógyító és mérgező növények előfordulása és hatása az állatokra. A növény 
hatóanyag tartalmát befolyásoló tényezők (időjárás, talaj, fejlődési fázis, növényi 
részek, tartósítás). 1. dolgozatírás. 

7. A mérgezés súlyosságát befolyásoló tényezők. A gazda teendői növényi mérgezés 
gyanúja esetén. 

8. A mérgező növények irtásának ill. a mérgezés elkerülésének lehetőségei. I. 
Vegyszermentes módszerek (legeltetés szervezése, legelőápolás, mechanikai 
gyomirtás, közvetett gyomirtási módszerek), ezek alkalmazási lehetőségei legelőn, 
kaszálón és réten, valamint szántóföldi tömegtakarmány termő területen. 

9. II. Vegyszeres módszerek a mérgező növények irtásában. 
10. A mérgező növények ismertetésének szempontjai. 2. dolgozatírás. 
11. A tej és a tejtermékek mennyiségét és minőségét befolyásoló növények. 
12. Mérgező és szennyező gyommagvak az állatok takarmányában. A termesztett 

takarmánynövények legeltetésének szabályai. 
13. Takarmányszennyező édes- és savanyú füvek. Pázsitfüvek: a szennyezés mibenléte, 

nem kívánatos, gyomszámba menő pázsitfüvek. Savanyúfüvek, szerepük a 
takarmányozásban, állategészségügyi és mérgező hatásuk. 

14. Növényi hatóanyagok állatgyógyászati felhasználási lehetőségei. Összefoglalás 



15. 3. dolgozatírás. 
 
Gyakorlatok tematikája: 

1. A legelők veszélyes mérgező növényei. Adonis vernalis, Colchicum autumnale, 
Euphorbia cyparissias, Glechoma hederacea, Juniperus communis, Bizonyos 
körülmények között betegséget okozó növények a legelőkön: Achillea collina, Capsella 
bursa-pastoris, Hypericum perforatum. 

2. A kaszálók és rétek veszélyes mérgező növényei. Caltha palustris, Equisetum arvense, 
E.palustre, Glyceria maxima, Ranunculus sceleratus, R.repens,  

3. Potentilla anserina, P. recta, Symphytum officinale, Veratrum album. A legelők 
mérgező növényei között ismertetett, de réteken is előfordulók: Colchicum autumnale, 
Glechoma hederacea 

4. Erdőszélek, erdőírtások, árnyékos területek veszélyes mérgező növényei. Anemone 
fajok, Aristolochia clematitis, Asarum europaeum,  

5. Chrysanthemum vulgare, Helleborus fajok, Heracleum sphondylium, Primula veris 
6. Árokpartok, ruderális területek veszélyes mérgező növényei. Asclepias syriaca, 

Atropa belladonna, Cannabis sativa, Chelidonium majus, 
7. Conium maculatum, Datura stramonium, Hyoscyamus niger, Sambucus ebulus. 
8. Szántóföldi tömegtakarmánytermő területek veszélyes mérgező növényei. Adonis 

aestivalis, Consolida regalis, C.orientalis, Cuscuta trifolii,  
9. Galium verum, Lepidium draba, Xanthium strumarium. Korábban már ismertetett 

fajok: Aristolochia clematitis, Capsella bursa-pastoris, Euphorbia cyparissias, 
Glechoma hederacea 

10. Előírások a szénák minőségére. Szénaminősítési gyakorlat. 
11. Gyepeken található, vadontermő gyógynövények. A hatóanyagcsoportok fitoterápiás 

hatásai. 
12. A gyepeken található gyógynövények csoportosítása. A gyökérdrogot, hajtás és 

levéldrogot adó fajok összefoglaló felsorolása. (Külön ismertetés csak azoknál, 
melyek nem mérgezők az állatra.) 

13. Virág és termés (mag) drogot adó fontosabb fajok I. A mérgezők között ismertetteket 
most csak felsoroljuk. 

14. Virág és termés (mag) drogot adó fontosabb fajok II. A mérgezők között ismertetteket 
most csak felsoroljuk. 

15. Összefoglalás. Jegymegajánlás. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
1 óra/hét előadás 
1óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója Dr. Tasi Julianna, egyetemi docens, tud. fokozata PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Bajnok Márta tanszéki mérnök, PhD fokozatszerzési eljárásban 
• Szentes Szilárd PhD-hallgató 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Tasi J. (2003): Gyepek mérgező- és gyógynövényei. Egyetemi jegyzet. SZIE MKK 
Gödöllő, 1-58.  



• CD-melléklet a növényekről. Szerk. Tasi J. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Bernáth J. Vadon termő és termesztett gyógynövények. Bármelyik kiadás megfelel. 
• Haraszti E., Bokori J. (1963): Mérgező és szennyező növények a takarmányban. 

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 1-395. 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Megfelelő felszereltségű oktatólaboratórium áll rendelkezésre. Megfelelő minőségű 
saját fotókkal rendelkezünk a szemléltetéshez. 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

1. Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 
gyakorlatról lehet hiányozni. A félév aláírásának feltétele a három dolgozat megírása a 
megadott időpontokban és legalább 51%-os eredmény elérése. Javítási, pótlási 
lehetőség: utolsó gyakorlat. 

2. A jegymegajánlás feltételei: A 3 dolgozat alapján legalább 66 pont elérése. Elégséges 
eredményre nincs jegymegajánlás. Elégségesnek megfelelő pontszám, valamint 
javítási szándék esetén vizsgát kell teljesíteni a vizsgaidőszakban (kollokvium). Az 
érdemjegy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerinti ponthatároknak megfelelően 
alakul ki. 

 
 
Gödöllő, 2011. január 14.………………………. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 

 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Haltenyésztés és halgazdálkodás 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKHG2012ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Halgazdálkodási Tanszék, KTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Állattan 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. Bevezetés. A tantárggyal kapcsolatos fogalmak, szakkifejezések értelmezése. 
2. A tavi haltermelés műszaki feltételei. A halastavak típusai építésük szerint. A 

körtöltéses és völgyzárógátas halastavak műszaki különbségei. Műtárgyak és építésük. 
3. A halgazdaságok típusai méretük és termelési profiljuk szerint. Teljes üzemű és 

részüzemű gazdaságok. A halastavak típusai méretük és termelési funkciójuk szerint. 
4. A tógazdaságokban tenyésztett halfajok termelési tulajdonságai: békés halfajok 

áttekintése 
5. A tógazdaságokban tenyésztett halfajok termelési tulajdonságai: ragadozó halfajok. 
6. A tógazdaságokban élő invazív faunaidegen halfajok termelést befolyásoló 

tulajdonságai: A razbóra, a törpeharcsa és az ezüstkárász 
7. A tógazdasági haltenyésztés hossza és szakaszai. A halszaporítás és ivadéknevelés 

jelentősége, fejlődése. 
8. A halkeltetők típusai, műszaki megoldásai. A halkeltetők vízellátása. Kapcsolat a tavi 

tenyésztés és a halkeltető között. 
9. Az ivadéknevelés jelentősége, módszerei. Az egy és kétfázisú ivadéknevelés. 
10. A tavi tenyésztési technológia időtartama. Monokultúra-polikultúra 
11. A tavi tenyésztési technológia szezonközi legfontosabb technológiai lépései. A teljes 

tenyész-szezon egységes szemlélete 
12. Tóelőkészítés, vadhal mentesítés, tófelárasztás, vízszűrés. 
13. Tápanyag pótlás, előkészítő és fenntartó trágyázás, plankton vizsgálatok. A 

túltrágyázás veszélyei 
14.  Kiegészítő takarmányozás, próbahalászat, termésbecslés 
15. Nyárvégi oxigénpótlás és eszközei, az őszi lehalászás, a teleltetés és teendői 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1.  Bevezetés 
2-3. Halfajismeret 
4-8. Üzemlátogatás 
9-10. Halastavak népesítésével kapcsolatos számítások 
11-12. Kijuttatott takarmány mennyiségének kiszámítása 
13-14. Hozam számítások. Természetes hozam, trágyahozam, takarmányhozam. 
15.  Hajnali oxigénhiány becslése 



 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
1 óra/hét előadás 
1 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Szabó Tamás, C.Sc., egyetemi docens 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: Dr. Szabó Tamás, C.Sc., egyetemi docens 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Halbiológia és haltenyésztés. (egyetemi tankönyv) Szerkesztő: Horváth László. 
Mezőgazda Kiadó, Budapest. 2000. 

4.2. Ajánlott irodalom: 
• Tógazdasági tenyészanyag-termelés. Szerzők: H. Tamás Gizella-Horváth László-Tölg 

István Kiadó: Mezőgazdasági Kiadó Kiadás helye: Budapest Kiadás éve: 1982 
Oldalszám: 258. 

4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
A Halgazdálkodási Tanszék rendelkezik jól felszerelt előadóteremmel, laboratóriummal, 
halak tartására és szaporítására kialakított speciális helységekkel. Valamint a Tanszék napi 
kapcsolatban áll a magyar halgazdálkodás szinte minden fontos szereplőjével, így 
biztosítottak a terepi gyakorlatok és tanulmányi kirándulások feltételei is. 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 
gyakorlatról lehet hiányozni, de a hiányzásokat pótolni kell pótlásként beadandó faladat 
formájában. A gyakorlatokat részben halkeltetőkben, részben a Tanszéki laboratóriumban 
tartjuk. A tantárgy írásbeli vizsgával zárul, gyakorlati jegyet csak az kaphat, akinek a félévi 
aláírása rendben van. A gyakorlati jegy 50 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak 
szerint: 
 
0-20: elégtelen 
21-26: elégséges 
27-32: közepes 
33-40: jó 
41-50: jeles 
 
Gödöllő, 2011. január 11. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Tógazdasági hidrobiológia 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): Tantárgykód SMKHG2314ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK KTI Halgazdálkodási Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra:  

• MKK Állattenyésztő mérnök BSc 
• MKK Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc 
• Mezőgazdasági mérnök BSc 
• Vadgazda mérnök BSc 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Állattan 
• Környezetvédelmi biológia alapjai 

 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati 
jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. A hidrobiológia és a természeti környezetben végzett halgazdálkodás. 
2. A vízi környezet és a vízhez kötött élet. A hidrobiológia tárgya, helye a tudományok 

között. Rokon tudományok 
3. Az édesvizek többszempontú osztályozása. Felszíni vizek Álló és folyóvizek 
4. A víz egyedülálló tulajdonságai. A vízmolekula kémiai szerkezete, kötéstípusok, 

disszociációs tulajdonságok. A víz hőmérsékleti anomáliája.  
5. A víz fizikai tulajdonságai I. A vizek mozgása. A víz hőmérséklete és az élőlények. A 

vizek hőrétegzettsége. 
6. A víz fizikai tulajdonságai II.A vizek fényklímája A fényviszonyok és a biológiai 

folyamatok 
7. A vizek anyagforgalma I. Az elemek mennyiségi viszonyai a vízben és az áramlási 

útvonalak. Gázalakú elemek és vegyületek körforgalma 
8. A vizek anyagforgalma II. Vízben oldott sók és ionjaik Az energia sorsa, útvonalai a 

vizekben..A trofitási szintek és az energiavándorlás a szintek között. Elton piramisok  
9. A szervesanyaghoz kötött energia útvonalai a halastavakban. A szervesanyag forrásai 

eredete és vándorlása a halastóban. 
10.  A szervesanyag biológiai zsákutcái a halastavakban.  
11.  Állóvízi élettájak és életközösségek. A halastavak legfontosabb életközösségei A 

litorális élettáj és életközösségei.  A pelagiális élettáj és közösségei, a plankton és a 
nekton. A bentális élettáj és a benton 

12.  A folyóvizek élettájai. A folyóvizek szakasz jellege. Szinttájak és a folyóvízi 
halfajok. A szaporodási közösségek (guildek) 

13. A vizek minősége és minősítése Biológiai és ökológiai vízminőség. 
14. A halastavak hidrobiológiája, agrotechnikai beavatkozások a termelés biztonságának 

növelésére. 



15.  Felmérő dolgozat az elhangzott alapozó elméleti előadásokból Hallgatói vélemény 
név nélkül a tárgy minősitéséhez 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Élőlényismeret I.. Vízinövények: algák és makrofiták  
2.  Élőlényismeret II. Gerinctelen vízi élőlények felismerése Szelektív kerekesféreg 

tenyészet halivadék indító táplálék céljaira  
3. Élőlényismeret III. Gerinctelen vízi élőlények felismerése Cladocerák. Fajismeret. 

Cladocera tömegtenyészetek az ivadéknevelés számára 
4. Élőlényismeret IV. Gerinctelen vízi élőlények felismerése Copepodák. Halivadékra 

veszélyes ragadozó életmód bemutatása 
5. Élőlényismeret V. Gerinctelen vízi élőlények felismerése Ragadozó Insectác és a 

halivadék 
6. Műszeres vízkémiai mérések (oxigén, pH és vezetőképesség,TDS átszámítás).  
7. Élőlényismeret VI. Halak. Magyarország őshonos haszonhalai 
8. Élőlényismeret VII. Halak II Magyarország őshonos fehérhalai 
9. Élőlényismeret VIII. Halak III. Faunaidegen halfajok Magyarországon 
10. Élőlényismeret IX. Kétéltűek, hüllők madarak emlősök a halastavakban 
11. Élőlény felismerési teszt 1-100 pontos skálán  
12. – 15. Tömörített terepi gyakorlat tógazdaságban 

 
2. 2 A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
1óra/hét előadás 
1 óra/hét gyakorlat, alkalmanként tömörítve 
otthoni munka: élőlény felismerési gyakorlatok,tesztek kitöltése online Határozó 
alapján 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/ Dr.Horváth László Prof.Emeritus DSc  
                        Oktatók: a Halt Tsz fiatal oktatói 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr.Horváth László 
• Dr.Horváth Ákos 
• Dr.Hegyi Árpád 
• Dr.Bokor Zoltán 
• Béres Beatrix  

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 
 

1. Dévai Gy. (1999): A halastavi halhústermelés ökológiai alapjai, p:9-33. in Hancz Cs.: 

Haltenyésztés; p:1-173 Kaposvár  

2. Ördög V. (2000). Halastavak hidrobiológiája p:344-383. In Halbiológia és 

haltenyésztés. Szerk. Horváth L. Mezőgazda Kiadó Bp.,p:1-440. 

3. Horváth L. 2009 Hidrobiológia alapjai Egyetemi jegyzet 

 



4.2. Ajánlott irodalom: 
1. Bíró P. (1993): A halak biológiája, p:1-258.; KLTE Debrecen  

2.  Dévai Gy. Szerk (1992): Vízminőség és ökológiai vízminősítés, Acta. Biol. Debr. 

4.p:13-48. 

3.  Entz G., Sebestyén O. (1942): A Balaton élete; Budapest Kir.Magy.Term.tud. 

Társulat 

4. Felföldy L. (1981): A vizek környezettana. Általános hidrobiológia. Mezőgazdasági 

Kiadó p:1-300. 

5.  Horváth L. szerk (2000):Halbiológia és haltenyésztés,p:1-440; Mezőgazda Kiadó Bp. 

6. Padisák J. (2005): Általános limnológia. 2005 ELTE; Eötvös Kiadó, p:1-310 

7.  Reichholf R.(1986):  A vizek világa Európai belvizek, patakok és mocsarak, Magyar 

Könyvklub Bp p:1-223 

8.  Sebestyén O.(1963): Bevezetés a limnológiába. A belvizek életéről; p:1-233. 

Akadémiai Kiadó Bp. 

9.  Woynárovich E. (2007): Vízi környezetünk védelme; p:1-139.; Agroinform Kiadó 

Bp. 

 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• A KTI HALT laboratóriumaiban vízvizsgálatok, planktonvizsgálatok, halak 
felismerése 

• Haltermelő partnergazdaságoknál terepi gyakorlatok: plankton mintavétel, 
élőlényismeret, halastó műtárgyainak kezelése 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 
gyakorlatról lehet hiányozni, de a hiányzásokat pótolni kell: szóbeli beszámoló, valamint 
pótlásként beadandó faladat formájában.  
A gyakorlatokat részben üzemekben, részben a Tanszéki laboratóriumban tartjuk. Az 
üzemlátogatásokról jegyzőkönyvet kell készíteni. és beadni a gyakorlatvezetőnek (kísérő 
tanárnak) 
A tantárgy írásbeli felmérő dolgozattal és megajánlott jeggyel zárul, akinek a félévi aláírása 
rendben van. 
A megajánlott érdemjegye 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint:  
Pontszámok: 

Gyakorlati munka 0-20 pont 



Felmérő dolgozat  0-80 pont 
A gyakorlaton szerzett pontszám a félév végi pontszámába és érdemjegyébe beszámít. 
Az érdemjegy: 

0-50 pont elégtelen 
51-60 pont elégséges 
61-75 pont közepes 
76-85 pont jó 
86-100 pont jeles 

 
Gödöllő, 2011. 01.12 
 
 

Dr.Horváth László 
tárgyfelelős aláírása 



 
ADATLAP 

Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 

1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Tógazdasági haltermelés 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): Tantárgykód SMKHG2325ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK KTI HALT Halgazdálkodási Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon, és szakirányon kerül oktatásra:  

• MKK Állattenyésztési BSc 
• MKK Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc 
• MKK Mezőgazdasági mérnök BSc 
• MKK Vadgazda mérnök BSc 

 
1.5. A tantágy helye a mintatanterv szerint: 4. félév 
1.6. Előtanulmányi követelmények: 
Nincs 
1.7. A tárgy számonkérési módja: gyakorlati jegy/aláírás1 

2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív) tartalmi jellemzői 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája:  

1. .Bevezetés. A tantárggyal kapcsolatos fogalmak, szakkifejezések értelmezése 
2. .A tavi haltermelés műszaki feltételei. A tóépítés helyszínének kiválasztása. 

Engedélyeztetési eljárás. Üzemeltetési-vízjogi kérdések A tervezés és kivitelezés 
3. .A halastavak típusai építésük szerint. A körtöltéses és völgyzárógátas halastavak 

műszaki különbségei. Műtárgyak és építésük. 
4.  halastavak vízellátása Vízkormányzás, vízminőség. Feltöltő és pótlási vízigények. 

Vízdíj és vízkészlet használat. Adminisztratív feladatok (bejelentési kötelezettség, 
vízkészlet lekötés stb) 

5. .A Halgazdaságok típusai méretük és termelési profiljuk szerint. Teljes üzemű és 
részüzemű gazdaságok. A halgazdaságok bemutatása a tulajdonviszony szerint. 
Előzmények és jelenlegi helyzet. A halastavak típusai méretük és termelési funkciójuk 
szerint. 

6. A termelési szerkezet.A termelési folyamat hossza, szakaszai. Részüzem teljes 
üzem.A termelési ciklus vázlata szakaszai. Piaci igények:továbbnevelés, sportcélú 
(horgász) igény, fogyasztási igény. A termelés piaci alapú tervezése 

7. .A tógazdaságokban tenyésztett halfajok ökológiai jellemzése, termelési tulajdonságai 
I. Békés halfajok áttekintése 

8. A Ponty faj részletes bemutatás. Kialakulás, elterjedés, alfajok, domesztikáció, 
nemesített pontyfajták. A ponty szerepe a tavi ökoszisztémákban. Gazdasági 
jelentősége a világon kontinensenként. 

9. . A tógazdaságokban tenyésztett halfajok ökológiai jellemzése, termelési tulajdonságai 
II. Ragadozó halfajok. A csuka, a harcsa és a süllő 

10. A tógazdaságokban élő invaziv faunaidegen halfajok termelést befolyásoló 
tulajdonságai III. A razbóra., a törpeharcsa és az ezüstkárász 

                                                 
  



11.  Védett halfajok a tógazdaságokban 
12.  Egyéb, a halgazdaságokban előforduló és a természetes vizekben gazdasági 

jelentőséggel bíró őshonos halfajok 
13. .A haltermelés gazdaságossága, jövedelmezősége. Legfontosabb költség nemek. A 

gazdaság mérete és jövedelmezősége 
14. .Alternativ jövedelemforrások a halgazdaságokban. Horgászturizmus, ökoturizmus. 
15. .Felmérő dolgozat a tantárgy előadás anyagából, hallgatói vélemény kérés névtelenül 

az oktatás színvonaláról 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

kimérete: 
2 óra/hét előadás, valamint 
Összevont gyakorlatok és bemutatók a tanszék laboratóriumaiban/kísérleti terén,  
valamint összevontan partner halgazdaságokban.  

4. Az oktatás tárgyi feltételei 

4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Antalfi A. és Tölg I.: (1971): Halgazdasági ABC, Mezőgazdasági Kiadó, 1-218 
• Tamás G., Horváth L., Tölg I., (1982). Tógazdasági tenyészanyagtermelés. 

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1 -259. 
• Horváth L., 2000. Halbiológia és haltenyésztés. (egyetemi tankönyv). Mezőgazda 

Kiadó, Budapest 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• A Halászat c szaklap kötetei 
• Fischer F. (1931): A Magyar  Halászat, Pátria Kiadó, Bp., 1-222 
• Pintér, K. (1989, 2002): Magyarország halai (első, és második, változatlan kiadás),  

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-202 
• Répássy Miklós (1914):  Édesvízi halászat és halgazdaság,  Második Kiadás, Pallas 

Kiadó, Bp., 1-547 
• Ribiánszky M. és Woynárovich E. (1962): Hal, Halászat, Halgazdaság, 

Mezőgazdasági Kiadó, Bp., 1-305 
• Schaperclaus, W. (1967): Lehrbuch der Teichwirtschaft, Verlag für Landwirtschaft, 

Berlin, Fischer F. (1931): A Magyar  Halászat, Pátria Kiadó, Bp., 1-222 
 

4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
• A KTI HALT laboratóriumaiban halszaporítás, planktonvizsgálatok, halak minősítése 
• Haltermelő partnergazdaságoknál terepi gyakorlatok: próbahalászat, dobóháló 

kezelése, húzóháló használat, halastó műtárgyainak kezelése, tavi haltakarmányozás, 
lehalászás 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 



• Pályakövetési vizsgálatokból 
 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 
gyakorlatról lehet hiányozni, de a hiányzásokat pótolni kell: szóbeli beszámoló, valamint 
pótlásként beadandó faladat formájában.  
A gyakorlatokat részben üzemekben, részben a Tanszéki laboratóriumban tartjuk. Az 
üzemlátogatásokról jegyzőkönyvet kell készíteni. és beadni a gyakorlatvezetőnek (kísérő 
tanárnak) 
A tantárgy írásbeli felmérő dolgozattal és megajánlott jeggyel zárul azoknál a hallgatóknál, 
akiknek a félévi aláírása rendben van. 
A megajánlott érdemjegye 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint:  
Pontszámok: 

Gyakorlati munka 0-20 pont 
Felmérő dolgozat  0-80 pont 

A gyakorlaton szerzett pontszám a félév végi pontszámába és érdemjegyébe beszámít. 
Az érdemjegy: 

0-50 pont elégtelen 
51-60 pont elégséges 
61-75 pont közepes 
76-85 pont jó 
86-100 pont jeles 

 
Gödöllő, 2011. 01.12 
 
 

Dr.Horváth László 
tárgyfelelős aláírása 

 
 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Halszaporodásbiológia 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKHG2335ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Halgazdálkodási Tanszék, KTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája: 
1. A halak szaporodásának általános jellemzői 
2. A hím ivarszerv kialakulása, felépítése és típusai 
3. A spermiogenezis. A spermium morfológiája és élettana 
4. A petefészek kialakulása, felépítése és típusai 
5. Az ovogenezis. Az ovociták morfológiája 
6. Az ikra felépítése és aktivációja. A termékenyülés folyamata 
7. A halak embriogenezise. A kelés folyamata. A lárvaállapot szakaszai 
8. A halak szaporodásának neuroendokrin szabályozása: a hipotalamusz-hipofízis-
ivarszerv tengely 
9. A halak szaporodásának neuroendokrin szabályozása: a szabályozásban résztvevő 
hormonok, ingerületátvivő anyagok és másodlagos hírvivők 
10. A halak szaporodására ható környezeti tényezők: alap- és kiváltó tényezők 
11. A halak szaporodásának genetikai vonatkozásai 
12. A hidegvízi, melegvízi és a trópusi halfajok szaporodásának környezeti szabályozása 
13. Stresszhatások szerepe a halak szaporodására 
14. A táplálékellátottság szerepe a halak szaporodására 
15. Alkalmazott halszaporodásbiológia 
 
Gyakorlatok tematikája: 

1. A halak heréjéből készült szövettani metszet mikroszkópos vizsgálata 
2. A halak petefészkéből készült szövettani metszet mikroszkópos vizsgálata 
3. Az ovuláció, illetve a spermiáció kiváltása hormonkezeléssel 
4. Halsperma mélyhűtése 
5. Ikra fejése, mesterséges termékenyítése 
6. Különböző halfajok ikrájának és zsenge ivadékának mikroszkópos vizsgálata 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
0 óra/hét előadás 



2 óra/hét gyakorlat 
 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Szabó Tamás, C.Sc., egyetemi docens 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: Dr. Szabó Tamás, C.Sc., egyetemi docens 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Halbiológia és haltenyésztés. (egyetemi tankönyv) Szerkesztő: Horváth László. 
Mezőgazda Kiadó, Budapest. 2000. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Tógazdasági tenyészanyag-termelés. Szerzők: H. Tamás Gizella-Horváth László-Tölg 
István Kiadó: Mezőgazdasági Kiadó Kiadás helye: Budapest Kiadás éve: 1982 
Oldalszám: 258. 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

Kísérleti téri adottság: 
• haltartó faház és üvegfolyosó, melyekben 8 db 2 m3 –es medence, 16 db 400-700 

literes akvárium van, továbbá halkeltetéshez szükséges 10 üveges és 7 üveges 
Zuger halinkubáló sor. 

Laboratóriumi felszereltség: 
• Nikon Eclipse E600 fluoreszcens minkorszkóp, 
• Leitz fluorescens inverz mikroszkóp, 
• Panasonic RX-50 videokamera és videomagnó, 
• televízió monitorral, 
• 2 db fénymikroszkóp, 
• 4 db sztereomikorszkóp, 
• 3 db pH mérő, 
• 2 db analitikai és 2 db digitális mérleg, 
• Egyéb kutatási eszközök (pipetták, oxigénmérő stb.) 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 
gyakorlatról lehet hiányozni, de a hiányzásokat pótolni kell pótlásként beadandó faladat 
formájában. A gyakorlatokat részben halkeltetőkben, részben a Tanszéki laboratóriumban 
tartjuk. A tantárgy írásbeli vizsgával zárul, gyakorlati jegyet csak az kaphat, akinek a félévi 
aláírása rendben van. A gyakorlati jegy 40 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak 
szerint: 
 
 
 



Az érdemjegy: 
Jeles:  35-40 
Jó:  30-35 
Közepes: 25-30 
Elégséges: 20-25 
 
Gödöllő, 2011. január 11. 
 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Halgenetika és alkalmazott biotechnológia 
1.2. Neptun kódja: SMKHG2345ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: SZIE, MKK, KTI, Halgazdálkodási Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra:  

• Állattenyésztőmérnök 
• Halgazdálkodás 
• És bárki, aki felveszi 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 
1. A hal származása, "genetikai" fejlődése, domesztikáció.  Halak modellállatként való 
alkalmassága. 
2. Haletológia. 
3. A minôségi tulajdonságok öröklődése 
4. Az ivarhoz kapcsolt öröklésmenet 
5. A mennyiségi tulajdonságok, és öröklődésük. 
6. Genetikai manipulációk lehetősége, és jelentősége. 
7. Genetikai manipulációk alkalmazása a haltenyésztésben. 
8. Transzgenikus halak és kimérák, 
9. Populációgenetika a haltenyésztésben, 
10. Szelekció, és típusai a halnemesítésben, 
11. A beltenyésztés kedvező és kedvezőtlen hatásai, 
12. Hibridizáció és jelentősége, 
13. A biotechnológiai rendszerek genetikai alapjai, 
14. Védett halfajok, ritka halfajták megőrzésének lehetőségei biotechnológai és 
biotechnikai módszerek segítségével.,  

 
Gyakorlatok tematikája: 
Az egyes előadásokhoz kapcsolódó gyakorlati bemutatók  
A zebra dániós rendszer, mint hal modellállat bemutatása 
Értékelés, pót-, ill. javító beszámolók. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
2 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: név, beosztás, tud. Fokozata: Dr. Váradi László, egyetemi 
docens, PhD. 



 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Dr. Horváth László (Váradi, L. 2000. Halgenetika. In: Halbiológia és haltenyésztés, 
Szerkesztette Horváth, L., Mezőgazda Kiadó, p: 99-140. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• MOHOSZ: Halgazdálkodás I-II. (1996) MOHOSZ kiadvány 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Meleg-, és hidegvizes haltartó rendszer 
• Felszerelés a vízvizsgálatokhoz 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 
gyakorlatról lehet hiányozni, de a hiányzásokat pótolni kell: szóbeli beszámoló, kis előadás, 
valamint pótlásként beadandó feladat formájában.  
A gyakorlatokat a Tanszéki laboratóriumban tartjuk. A tantermi gyakorlatok témái: haltartás 
modellállatként, a különböző mutációk bemutatása, a genommanipuláció módszere. Az utolsó 
órán írásbeli elméleti és gyakorlati beszámoló lesz, amelynek időpontját a gyakorlatvezető az 
első gyakorlaton közli. A félév során rendszeres kérdezgetéssel a gyakorlatvezető 
megpróbálja lemérni a korábbi órákon leadott anyag gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit, a 
kapott válaszokat a gyakorlatvezető értékeli. Az utolsó órán a hallgatók vizsgadolgozatot 
írhatnak, melynek eredménye a hallgatói elfogadás függvényében vizsgajegynek számít. 
Amennyiben a hallgató nem kívánja a dolgozat eredményét elfogadni, úgy szóbeli vizsgát 
tehet, javíthat, vagy ronthat érdemjegyén. 
 
A gyakorlatok teljesítésének feltétele: 

• Szóbeli rákérdezéssel. 
 

Amennyiben a gyakorlatokat a hallgató nem teljesíti a tárgyfelelős a félév aláírását 
megtagadja. A félévi aláírásért pótlást a vizsgaidőszak első hetében fogadunk el. 
 
A tantárgy szóbeli kollokviummal zárul, kollokviumot csak az tehet, akinek a félévi aláírása 
rendben van. 
 



A kollokvium érdemjegye 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint:  
Pontszámok: 

Tógazdai feladatok ismerete: zh. 0-20 pont 
Természetvédelmi ismeretek: 0-10 pont 
A gyakorlatokon való aktív részvétel: 0-10 pont 
Összesen: min.: 21 pont - max. 40 pont 

 
A gyakorlaton szerzett pontszám a félév végi kollokvium pontszámába és érdemjegyébe 
beszámít. 
Az érdemjegy: 

0-50 pont elégtelen 
51-60 pont elégséges 
61-75 pont közepes 
76-85 pont jó 
86-100 pont jeles 

 
Gödöllő, 2011. ………………………. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Halszaporítás és ivadéknevelés 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKHG2356ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Halgazdálkodási Tanszék, KTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. A halszaporítás módszereinek csoportosítása. A keltetőházi szaporítás 
technológiájának elemei. 

2. A keltetőházi pontyszaporítás 
3. A növényevő halak és a compó szaporítása 
4. A ragadozó halak (harcsa, csuka, süllő) szaporításának módszerei 
5. Szaporodásbiológiai sajátosságok-szaporítási módszerek: összefoglalás 
6. Az ivadéknevelés módszerei: egy, illetve kétfázisú ivadéknevelés 
7. A zooplankton állomány szelektív kialakítása. Az előnevelő tavak jellemzése. 
8. A tavi előnevelés technológiája (tóelőkészítés, kihelyezés, takarmányozás): a ponty és 

a növényevő halfajok ivadékának előnevelése. 
9. A ragadozó halfajok ivadékának előnevelése. 
10. Keltetőházi, medencés előnevelés: a kecsege és az afrikai harcsa ivadékának 

előnevelése. 
11. Compónevelés 
12. Az utónevelés technológiai elemei 1.: népesítés, trágyázás 
13. Az utónevelés technológiai elemei 2.: takarmányozás, lehalászás, szállítás, teleltetés 
14. A kétnyaras ivadék nevelésének (nyújtás) technológiai elemei 
15. Halegészségügyi problémák kezelése az ivadéknevelés során 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Hipofízis homogenizátum készítése 
2. Afrikai harcsa (laboratóriumi modellállat) hormonkezelése 
3. Ikra fejése, mesterséges termékenyítése 
4. Szaporítási mutatók számítása 
5. Különböző halfajok ikrájának és zsenge ivadékának mikroszkópos vizsgálata 
6. Az előnevelés során hasznosított fontosabb táplálékszervezetek mikroszkópos 

vizsgálata 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

kimérete: 



0 óra/hét előadás 
3 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Szabó Tamás, C.Sc., egyetemi docens 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: Dr. Szabó Tamás, C.Sc., egyetemi docens 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Halbiológia és haltenyésztés. (egyetemi tankönyv) Szerkesztő: Horváth László. 
Mezőgazda Kiadó, Budapest. 2000. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Tógazdasági tenyészanyag-termelés. Szerzők: H. Tamás Gizella-Horváth László-Tölg 
István Kiadó: Mezőgazdasági Kiadó Kiadás helye: Budapest Kiadás éve: 1982 
Oldalszám: 258. 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

Kísérleti téri adottság: 
• haltartó faház és üvegfolyosó, melyekben 8 db 2 m3 –es medence, 16 db 400-700 

literes akvárium van, továbbá halkeltetéshez szükséges 10 üveges és 7 üveges 
Zuger halinkubáló sor. 

Laboratóriumi felszereltség: 
• Nikon Eclipse E600 fluoreszcens minkorszkóp, 
• Leitz fluorescens inverz mikroszkóp, 
• Panasonic RX-50 videokamera és videomagnó, 
• televízió monitorral, 
• 2 db fénymikroszkóp, 
• 4 db sztereomikorszkóp, 
• 3 db pH mérő, 
• 2 db analitikai és 2 db digitális mérleg, 
• Egyéb kutatási eszközök (pipetták, oxigénmérő stb.) 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 
gyakorlatról lehet hiányozni, de a hiányzásokat pótolni kell pótlásként beadandó faladat 
formájában. A gyakorlatokat részben halkeltetőkben, részben a Tanszéki laboratóriumban 
tartjuk. A tantárgy írásbeli vizsgával zárul, gyakorlati jegyet csak az kaphat, akinek a félévi 
aláírása rendben van. A gyakorlati jegy 40 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak 
szerint: 
 
 



Az érdemjegy: 
Jeles:  35-40 
Jó:  30-35 
Közepes: 25-30 
Elégséges: 20-25 
 
Gödöllő, 2011. január 11. 
 
 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 

Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Tógazdasági tenyésztéstechnológia 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): Tantárgykód SMKHG 2366ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK KTI HALT Halgazdálkodási Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• MKK Állattenyésztési BSc 
• MKK Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc 
• MKK Mezőgazdasági mérnök BSc 
• MKK Vadgazda mérnök BSc 

1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 
• nincs 

 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 

2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi 
jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások/gyakorlatok tematikája: 
 
1.Bevezetés. A tógazdasági haltenyésztés fogalma, tartama és szakaszai. A halszaporítás és 
ivadéknevelés jelentősége, fejlődése. A halkeltetők típusai, műszaki megoldásai. A 
halkeltetők vízellátása. Kapcsolat a tavi tenyésztés és a halkeltetőházi menedzsment között 
2. Az ivadéknevelés jelentősége, módszerei. A természetszerű szaporítás: ívatás. Kistavas és 
nagytavi ívatás. Az egy és kétfázisú ivadéknevelés 
4.A tavi tenyésztési technológia időtartama. Monokultura-polikultura. Biológiai alapok. A 
szervesanyag termelés és vándorlás. 
5. A tavi tenyésztési technológia szezonközi legfontosabb technológiai lépései. A teljes 
tenyész-szezon egységes szemlélete 
6. Technológiai szakasz I.: Tóelőkészítés. Vadhal mentesítés Műszaki teendők 
7 Technológiai szakasz II.. Tófelársztás. Vízszűrés A műtárgyak működése és kezelése 
8. Technológiai szakasz III Tápanyag pótlás Előkészítő és fenntartó trágyázás. Plankton 
vizsgálatok. A túltrágyázás veszélyei Vízkémiai alapfolyamatok 
9. A halastavak népesítése. Darabszám és szezonvégi átlagtömeg tervezés. A tó haleltíartó 
képességének fogalma A piaci igények figyelembe vétele 
10. Technológiai szakasz IV. Kiegészítő takarmányozás. Haltakarmányok és minősítésük. 
Egyszerű takarmány előkészítési és tárolási feladatok. 
11. Technológiai szakasz V. A kiegészítő takarmányozás megszervezesése, kivitelezése a 
takarmányfogyasztás ellenőrzése, a takarmányértékesülés számítása.Korosztályok 
takarmányának kiszámítása, éves takarmányigény becslése 
12. Szezonközi próbahalászat. A halminták helyszíni vizsgálata és minősítése, a termelési 
folyamat értékelése. Termésbecslés 



13. Technológiai szakasz VI. A tavi oxigénhiány kezelése. A nyárvégi oxigénpótlás és 
eszközei. Oxigénmérés és az oxigénhiány előrejelzése 
13. Technológiai szakasz VII Az őszi lehalászás eszközei, megszervezése Szállító eszközök 
felkészítése. 
14. A halak szállítása. A teleltetés és teendői. A szaporulat fogalma. Hozam számítások. 
Természetes hozam, trágyahozam, takarmányhozam. A technológia összefoglalása 
15. Felmérő dolgozat, a félévi hallgatói aktivitás értékelése, az oktatás színvonalának 
hallgatói értékelése név nélküli véleménykérés alapján 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
Összevont gyakorlatok és bemutatók a tanszék laboratóriumaiban/kísérleti terén, 

valamint összevontan partner halgazdaságokban.  
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/ Dr.Horváth László Prof.Emeritus DSc  
                        Oktatók: a Halt Tsz oktatói, kutatói 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr.Horváth László 
• Dr.Horváth Ákos 
• Dr.Hegyi Árpád 
• Dr.Bokor Zoltán 
• Dr.Müller Tamás 

4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Antalfi A. és Tölg I.: (1971): Halgazdasági ABC, Mezőgazdasági Kiadó, 1-218 
• Antalfi A., Horváth L., Lajkó I., (1986). Tógazdasági haltenyésztés.Mg. Kiadó 1- 

211. 
• Tamás G., Horváth L., Tölg I., (1982). Tógazdasági tenyészanyagtermelés. 

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1 -259. 
• Horváth L., 2000. Halbiológia és haltenyésztés. (egyetemi tankönyv). Mezőgazda 

Kiadó, Budapest 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• A Halászat c szaklap kötetei 
• Pintér, K. (1989, 2002): Magyarország halai (első, és második, változatlan kiadás),  

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-202 
• Répássy Miklós (1914):  Édesvízi halászat és halgazdaság,  Második Kiadás, Pallas 

Kiadó, Bp., 1-547 
• Ribiánszky M. és Woynárovich E. (1962): Hal, Halászat, Halgazdaság, 

Mezőgazdasági Kiadó, Bp., 1-305 
• Schaperclaus, W. (1967): Lehrbuch der Teichwirtschaft, Verlag für Landwirtschaft, 

Berlin, Fischer F. (1931): A Magyar  Halászat, Pátria Kiadó, Bp., 1-222 
 

4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
• A KTI HALT laboratóriumaiban halszaporítás, planktonvizsgálatok, halak minősítése 



• Haltermelő partnergazdaságoknál terepi gyakorlatok: próbahalászat, dobóháló 
kezelése, húzóháló használat, halastó műtárgyainak kezelése, tavi haltakarmányozás, 
lehalászás 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 
gyakorlatról lehet hiányozni, de a hiányzásokat pótolni kell: szóbeli beszámoló, valamint 
pótlásként beadandó faladat formájában.  
A gyakorlatokat részben üzemekben, részben a Tanszéki laboratóriumban tartjuk. Az 
üzemlátogatásokról jegyzőkönyvet kell készíteni. és beadni a gyakorlatvezetőnek (kísérő 
tanárnak) 
A tantárgy írásbeli felmérő dolgozattal és megajánlott jeggyel zárul azoknál a hallgatóknál, 
akiknek a félévi aláírása rendben van. 
A megajánlott érdemjegye 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint:  
Pontszámok: 

Gyakorlati munka 0-20 pont 
Felmérő dolgozat  0-80 pont 

A gyakorlaton szerzett pontszám a félév végi pontszámába és érdemjegyébe beszámít. 
Az érdemjegy: 

0-50 pont elégtelen 
51-60 pont elégséges 
61-75 pont közepes 
76-85 pont jó 
86-100 pont jeles 

 
Gödöllő, 2011. 01.12 
 
 

Dr.Horváth László 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Intenzív haltermelés és hidegvízi díszhaltenyésztés 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKHG2376ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási 
tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnök 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati 
jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

- 
 
Gyakorlatok tematikája: 
 
1. A hidegvízi díszhaltenyésztés és intenzív nevelés alapjai, világtendenciák 
2. A hidegvízi díszhalak általános bemutatása, környezeti igénye, takarmányozása, 

szállítása  
3. A tokfélék biológiája és tenyésztése 
4. A japán díszponty tenyésztése 
5. Az aranyhal tenyésztése 
6. Az aranyjász és aranycompó tenyésztése 
7. Az aranypisztráng tenyésztése 
8. Kerti tavak készítése, berendezése 
9. Intenzív rendszerek bemutatása 
10. Tó a tóban recirkulációs rendszer, wetland, édesvízi ketreces haltartás 
11. Tengeri intenzív rendszerek bemutatás 
12. Intenzív rendszerekben tartható halfajok bemutatása 
13. A széles kárász intenzív tenyésztése 
14. Az afrikai harcsa és a tilápia intenzív tenyésztése 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

kimérete: 
0 óra/hét előadás 
4 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Urbányi Béla, tanszékvezető, egyetemi docens, PhD. 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Bokor Zoltán tudományos segédmunkatárs, PhD. 



• Dr. Müller Tamás tudományos főmunkatárs, PhD. 
• Csenki Zsolt tanszéki mérnök 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Horváth L., 2000. Halbiológia és haltenyésztés. (egyetemi tankönyv). Mezőgazda 
Kiadó, Budapest 

• Tölg István és Pénzes Bethen 1981: Az aranyhal és a koi ponty tenyésztése. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• J. Shepherd, N.Bromage: Intensive fish farming Blackwell scientific Publications 
Oxford 1988. 

• H. R. Axelrod: Koi of the World TFH Publications 1973 
• Y. Matsui H. R Axelrod: Goldfish guide TFH Publications 1992 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Előadó rendelkezésre áll, megfelelő audiovizuális felszereltséggel 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Amelyben ki kell térni: 

• az óralátogatási kötelezettség: 2x-i hiányzás megengedett, pótlás egyeztetés után 
lehetséges, katalógus nincs, minden foglalkozás végén egyetlen kérdést 
tartalmazó és egyetlen választ igénylő kisdolgozat. 

• félév közbeni feladatok: 1 szabadon választott feladat, beadandó dolgozat 
formájában, ennek bemutatása rövid prezentáció (max. 5 perc) formájában, 
beadása a 8. foglalkozásig, értékelése a félév végéig (elfogadás/nem elfogadás). 

• félév közbeni számonkérések és azok értékelésére, pótlás lehetősége: nemleges 
• a félévi aláírás feltételeire: 13 alkalommal részvétel az órán, beadandó dolgozat 

leadása, prezentáció megtartása. 
• a számonkérés jellege, értékelése: írásbeli számonkérés, 25 tesztkérdés 

megválaszolása 
o 23-25 pont: jeles, 
o 20-22 pont: jó, 
o 17-19 pont: közepes 
o 14-16 pont: elégséges 
o 14 pont alatt: elégtelen 

 
Gödöllő, 2011. ………………………. 
 
 

tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Szerves kémia és biokémia 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKB2012ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet:  Kémia és Biokémia Tanszék, Környezettudományi Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki BSc 
 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Mezőgazdasági kémia 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 
 
1. Szénhidrogének (alkánok, alkének, alkinok, aromás szénhidrogének). Alkoholok és 
oxovegyületek (alkoholok, fenolok, éterek, aldehidek, ketonok). 
2. Karbonsavak és származékaik (karbonsavak, savamidok, zsírsavak és származékaik) 
3. Nitrogén és kéntartalmú vegyületek (aminok, azo-, diazo-, nitrovegyületek, szulfonsavak) 
4. Biológiailag aktív molekulák (terpének, szteroidok, alkaloidok, vitaminok, gyógyszerek) 
5. Az élővilág építőelemei I: Aminosavak, peptidek, fehérjék. 
6. Az élővilág építőelemei II:  Lipidek és a biológiai membránok. 
7. Az élővilág építőelemei III: Szénhidrátok. Mono-, oligo-  és poliszaharidok. 
8. Az élővilág építőelemei IV: Heterociklusos vegyületek. Nukleinsavak és építőelemeik. 
9. Lebontó és felépítő folyamatok I:  Glikolízis, Citromsav ciklus, terminális oxidáció és 
oxidatív foszforiláció. 
10. Lebontó és felépítő folyamatok II:  Lipidek lebontása, lipidek bioszintézise. 
11. Fotoszintézis (fényszakasz, sötétszakasz) 
12. Lebontó és felépítő folyamatok III: glükoneogenezis, nitrogén anyagcsere, ureaciklus. 
13. Nukleinsavak bioszintézise: Replikáció, transzkripció. 
14. Fehérjék bioszintézise: transzláció. 
15. Szabályozás: Az élő folyamatok szabályozása és a hormonok. 
 
Gyakorlatok tematikája: - 

 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 2 óra/hét előadás 
 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Fülöp László egyetemi docens, PhD (biológia 
tudomány), Dr Habil (biológia tudomány) 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: - 



 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Nosticzius Árpád (1986): Szerves kémia; Mosonmagyaróvár, jegyzet 
• Boross L. - Sajgó M. (2003): A biokémia alapjai; Bp. Mezőgazdasági kiadó 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Nádas F. (1982): Szerves kémia; Mezőgazdasági kiadó 
• Furka Á. (1994): Szerves kémia; Tankönyvkiadó 
• Kovács K. - Halmos M. (1974): A szerves kémia alapjai; Tankönyvkiadó 
• Bruckner Gy. (1973) : Szerves kémia; Tankönyvkiadó 
• Gombkötő G. - Sajgó M. (1985): Biokémia Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 
• Elődi P. (1981): Biokémia; Akadémiai Kiadó, Budapest 
• Bíró E. (1985) : Biokémia I.-II.; ELTE jegyzet 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: - 

 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Amelyben ki kell térni: 

• http://w3.mkk.szie.hu/~fulop/ 
• Az előadások látogatása felsőoktatási törvény szerint, mindenki számára ajánlott! 
• A félévi aláírás feltételeire, az előadások látogatása. 
• Az előadásokon elhangzottak valamint a kötelező irodalmak képezik a vizsga anyagát! 
• A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll. Az írásbeli vizsga alapvető képletek, 

reakcióegyenletek és fogalmak ismeretét méri fel. A szóbeli vizsga az előre kiadott 
tételjegyzék alapján történik. Értékelés a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint. 

 
 
Gödöllő, 2011. ………………………. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Mezőgazdasági kémia  
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKB2031XN  
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KEMT / KÖTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási agrármérnöki 
• Állattenyésztő mérnöki 
• Mezőgazdasági mérnöki 
• Kertészmérnöki 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• nincsenek 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli (a 
megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

  
1. A kémiai anyagok jellemzői. Az anyagi rendszerek és csoportosításuk.  Az atomok és 

elemek szerkezete. A kötési energia. A fény kettős természete, az atomok vonalas 
színképe. Atommodellek. 

2. A periódusos rendszer elmélete, az atompályák egymásra épülésének szabályai.  
Ionos kötés, ionizációs energia, elektronaffinitás, elektronegativitás. 

3. Kovalens kötés. Molekulapályák, σ és π kötések. Kötő és lazító állapotok.  
4. A kémiai termodinamika főtételei. A kémiai folyamatok energetikai viszonyai. Belső 

energia, entalpia, Hess-tétel. A kémiai folyamatok iránya. Entrópia, szabadenergia, 
szabadentalpia. 

5. Megfordítható folyamatok, kémiai egyensúlyok. Disszociációs egyensúlyok. 
Oldhatóság. Oldhatósági szorzat. Erős savak és bázisok pH-számítása. Hidrolízis, 
pufferek. 

6. Sav-bázis elméletek: Arrhenius, Brönsted. A kémiai folyamatok mennyiségi 
viszonyai (sztöchiometria) és értelmezése. Alapfogalmak (a képlet- és egyenletírás 
szabályai, az egyenértéktömeg). 

7. Elektrokémia. Vezetőképesség. Galvánelemek. Elektrolízis. 
8. Kolloidkémia. A kolloid állapot fogalma. A kolloidok típusai, csoportosításuk, 

tulajdonságaik, átalakulásaik. 
9. Nemfémes elemek. Félfémek. Fémek. 
10. A szervetlen vegyületek általános jellemzése. Hidridek. Halogenidek. 
11.  Oxidok, hidroxidok és oxisavak. Oxisavak sói. Szulfátok, nitrátok, foszfátok. 
12. Szénhidrogének (telített, telítetlen, aromás). 
13. Alkoholok, fenolok. Aldehidek, ketonok. Karbonsavak. 
14.  Észterek. Szénhidrátok. 
15.  Aminosavak és fehérjék. 



Gyakorlatok tematikája: 
 
Hét / óra  
1-2/4 
 
 
 

Laboratóriumi alapmérések 
1. feladat: oldatkészítés 
2. feladat: sűrűségmérés 

3-4/4 Gravimetriás mérések 
3. feladat: szulfátionok gravimetriás meghatározása 

5-6/4 Térfogatos meghatározások 
4. feladat: NaOH-mérőoldat faktorának meghatározása 
5. feladat: kénsav-oldat koncentrációjának meghatározása 

7-8/4 Fotometria 
6. feladat: foszfátionok mennyiségi meghatározása abszorpciós fotometriával 

9-10/4 Zsiradékok és szénhidrátok vizsgálata 
7. feladat: Zsiradékok jód-bróm számának meghatározása 
8. feladat: Cukoroldat koncentrációjának polarimetriás meghatározása 

11-12/4 Elválasztási módszerek, elektrokémiai mérések 
9. feladat: fenolszármazékok vékonyréteg-kromatográfiás elválasztása 
10. feladat: pH-mérés, bor összes savtartalmának potenciometriás 

meghatározása 
 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 

• 3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Mérőné Dr. Nótás Erika, egyetemi docens , tud. 
fokozata: PhD  

3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 
• Bálintné Kristóf Krisztina, tud. fokozata: -  
• Dr. Halász Gábor, tud. fokozata: PhD 
• Horváth Márk, tud. fokozata: - 
• Kampfl Györgyi, tud. fokozata: - 
• Mérőné Dr. Nótás Erika, tud. fokozata: PhD 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Mérőné Dr. Nótás Erika, Dr. Mészárosné Dr. Bálint Ágnes, Dr. Heltai György (2009):  
 Mezőgazdasági kémia, SZIE jegyzet, Gödöllő, 1- 179.  

• Heltai György, Bálint Ágnes (2007): Kémiai gyakorlatok I., SZIE jegyzet, 1- 162. 
• Az előadások dia és fólia anyaga 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Szabó Zoltán, Nyilasi János (1979): A szervetlen kémia alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest 

• Berecz Endre (1991):  Kémia Műszakiaknak. Tankönyvkiadó, Budapest 
 



 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Két megfelelő felszereltségű hallgatói laboratórium áll rendelkezésre, amelyekben 
összesen 40 fő számára biztosított az analitikai kémiai munkavégzés. 

 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 
Az előadások látogatása javasolt, mivel az előadások hozzájárulnak a tananyag mélyebb 
megértéséhez. A tananyag jobb megértését és a szóbeli vizsgára való felkészülést segítik az ún. 
E-learning számítógépes módszerrel megoldható gyakorló tesztek 
A gyakorlatokon kötelező a részvétel, hiányzást csak nagyon indokolt esetben (pl. betegség – 
orvosi igazolással), maximum két alkalommal, fogadunk el! Az alapmérésekkel foglalkozó első 
gyakorlatot mindenképpen pótolni kell! A többi gyakorlat méréseinek pótlásáról a 
gyakorlatvezetők döntenek. A hiányzás miatt elmaradt zárthelyi dolgozatokat pótolni kell, 
legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetében. A javító dolgozatot (a 21 pont elérése érdekében) 
legkésőbb a vizsgaidőszak első hetében lehet megírni a gyakorlatvezető megítélése szerint. 

Gyakorlati ismeretek értékelése 

A kémiai alapképzéshez szükséges laboratóriumi és analitikai kémiai gyakorlati ismeretek
elsajátítása céljából, kéthetenként 4 órában laboratóriumi gyakorlatokat tartunk, csoportonkénti
beosztásban. A félév folyamán hat laboratóriumi gyakorlaton 10 mérés elvégzése kötelező az 
órarend szerint megadott időpontokban. A hallgatók a tematika szerint kötelesek a laboratóriumi
gyakorlatokra felkészülni. A gyakorlati ismeretek, az alapvető kémiai számítási feladatok
valamint a tanszéki honlapon megadott listában feltüntetett szervetlen és szerves vegyületek 
képletei elsajátításának ellenőrzésére szolgálnak a gyakorlat megkezdése előtt írandó zárthelyi
dolgozatok (összesen 4), amelyekben a gyakorlattal összefüggő elméleti kérdéseket is kapnak a
hallgatók. A hallgatók a mérési eredményeket jegyzőkönyvben kötelesek leadni, amelynek 
alapján a gyakorlatvezető ellenőrzi a mérési feladatok elvégzését, s az eredményeket minősíti.  
A gyakorlati ismeretek elsajátítását a zárthelyi dolgozatok és az elvégzett mérések alapján 
értékeljük az alábbiak szerint: 
   
1 Elfogadott mérések száma: 0-10 pont  
2 Zárthelyi dolgozatok (számítások, elmélet) eredménye: 0-18 pont  
3 Zárthelyi dolgozat képletekből: 0-12 pont  
                                        Összesen max: 40 pont 
A minimális pontszám, amit a gyakorlatokon el kell érni 21 pont, aki ezt nem éri el nem kap 
aláírást, vizsgát nem tehet. 
 
 
Elméleti ismeretek értékelése 
 
A szóbeli vizsga három részvizsgából áll: 



1 Általános kémia: 0-20 pont  
2 Szervetlen kémia: 0-20 pont  
3 Szerves kémia: 0-20 pont  
Összesen max: 60 pont 
 
Félévi osztályzatot az a hallgató kaphat, aki mindhárom részvizsgán eléri az elégséges szintnek 
megfelelő 10 pontot, összesen 30 pontot. 
 
Összes elérhető pontszám (gyakorlat és elmélet): 100 pont 
 
Az érdemjegy: 
 

 

jeles (5) 86-100 
jó (4) 76-85 

közepes (3) 61-75 
elégséges (2) 51-60 
elégtelen (1) 0-50 

 
 
 
 
Gödöllő, 2011. január 17. 
 
 
 

Mérőné Dr. Nótás Erika 
 egyetemi docens 

tárgyfelelős  
 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Agrárökonómia I. 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKR2012XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KTI-KGT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnök BS (MKANÁMBS) 
• Mezőgazdasági mérnök BS 
• Vadgazda mérnök BS 
• KGA BS 

 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának tematikája: 
Konzultációk tematikája: 

1. Piacgazdasági alapok 
2. Agrárgazdasági alapok 
3. Az ökonómiai döntések alapkérdései 
4. A termelés alapvető ökonómiai döntési problémái 
5. A mezőgazdasági vállalatok termelési szerkezete 
6. A gazdasági értékek időbeli összemérése 
7. Alapvető agrárökonómiai kalkulációk 
8. Agrárpolitika és intézményrendszer 
9. A világ mezőgazdaságának fejlődési trendjei 
10. Agrár- és vidékpolitika az EU-ban és Magyarországon 

 
 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Podmaniczky László, tud. fokozata: PhD 
 
 
 



4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Dr. Szakál Ferenc: Agrárökonómia-I. (egyetemi jegyzet) 
 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Farkasné Fekete Mária, Molnár József: Mikroökonómia. Szaktudás Kiadó Ház, 2006. 
• Buzás Gyula, Nemessályi Zsolt, Székely Csaba (szerk.): Mezőgazdasági üzemtan I. 

Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 2000 
• H. Steinhauser, C. Lanbehn, U. Peters: Bevezetés a mezőgazdasági 

üzemgazdaságtanba. Mezőgazdasági Kiadó, 1984. 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• - 
 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 

Az előadásokon ajánlott a részvétel. 
Az írásbeli vizsga a SZIE e-learning rendszerén történik, a kiadott ellenőrző kérdések 
alapján összeállított tesztkérdések megválaszolásával. Az érdemjegy megállapítása az 
alábbiak szerint történik:  

jeles (5):  86 – 100 pont 
jó (4):  76 – 85 pont 
közepes (3): 61 – 75 pont 
elégséges (2): 51 – 60 pont 
elégtelen (1): 51 pont alatt 

 
 
Gödöllő, 2011. január 18. 
 
 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Mikrobiológia 
1.2. Neptun kódja: SMKMB2022ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: NVI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnök 
 

1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 
• Mezőgazdasági kémia 

 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Az előadások tematikája: 

1. Mikrobiológiai alapfogalmak. A mikrobiológia fejlődésének mérföldkövei.  
2. A mikroorganizmusok szerepe a bioszférában. 
3. A mikroorganizmusok csoportosítása, jellemzése, leküzdésük fizikai és kémiai 

eszközökkel. A betegség megelőzése. 
4. A vírusok. Alakjuk, méreteik, rendszerezésük, terjedésük, kapcsolatuk a 

gazdaszervezettel, tisztításuk, szaporodásuk.  
5. Szubvirális ágensek. A vírusok okozta betegségek felismerése és azonosítása, a 

védekezés lehetőségei. 
6. Prokarióta mikroorganizmusok. A prokarióta sejt alaptípusai. A prokarióták 

energianyerése. A baktériumok rendszerezésének alapjai. 
7. Részletes bakteriológia I. (A mezőgazdasági szempontból fontos csoportok bemutatása.) 
8. Részletes bakteriológia I. (A mezőgazdasági szempontból fontos csoportok bemutatása.) 
9. Eukarióta mikroorganizmusok. Az eukarióta sejt szerveződése.  
10. A mikroszkópos gombák telepszerveződése, táplálkozása. A mikroszkópos gombák 

szaporítóképletei. 
11. Gymnomycota, Oomycota. (A mezőgazdasági szempontból fontos csoportok 

bemutatása.) 
12. Eumycota. (A mezőgazdasági szempontból fontos csoportok bemutatása.) 
13. A mikroorganizmusok szaporodása, környezeti igényeik. A környezet fizikai-kémiai 

paramétereinek hatása a mikrobákra. 
14. Talaj- és vízmikrobiológia. Biogeokémiai körforgalom. 
15. Az élelmiszer- és ipari mikrobiológia alapjai. 

 
A gyakorlatok tematikája*: 

 
1. Balesetvédelem a mikrobiológiai laboratóriumokban. Bevezetés a mikrobiológiai 

laboratóriumi technikákba. 
2. Mikroorganizmusok izolálása bőrfelszínről. 



3. A mikroorganizmusok felépítése, Gram-festés. Lizozim kimutatása emberi 
könnycseppből. 

4. Antibiotikum-érzékenység, mikroorganizmusok viselkedése hőhatással és UV-
sugárzással szemben. Antibiotikum-korongteszt. 

5. Mikroszkópos gombák morfológiája. Ivaros és ivartalan szaporítóképletek, 
kitartóképletek, élesztők és fonalas gombák. 

6. Mikrobák légzéstípusainak vizsgálata. 
7. Tejminták mikrobiológiai minősítése a rezazurinos próba alapján. Kútvízminta 

legvalószínűbb élősejt számának és kóliform számának meghatározása. 
*Minden második héten van kétórás gyakorlat. 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
1 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Hornok László, egyetemi tanár, az MTA r. tagja 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dudásné dr. Posta Katalin, egyetemi docens, a biológiai tudomány kandidátusa 
• Óbert Mária, egyetemi tanársegéd 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Hornok L. (szerk) (2005): Mezőgazdasági és ipari mikrobiológia. SZIE 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő, 124 p.   
 

4.2. Ajánlott irodalom: 
• Bíró S, Hornok L, Kevei F, Kucsera J, Maráz A, Pesti M, Szűcs Gy, Vágvölgyi Cs 

(2001): Általános Mikrobiológia, Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs, p 308. 
 

4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
• Megfelelően felszerelt, 20-férőhelyes mikrobiológia oktató laboratórium áll 

rendelkezésre mikroszkópokkal, autoklávokkal, steril fülkékkel, centrifugákkal, 
spektrofotométerrel, elektroforézis készülékekkel, gél-kiértékelő berendezéssel. 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon való részvétel kötelező. A félév során két 
zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók, az elsőt alapvető mikrobiológiai ismeretekből, a 
másodikat speciális mikrobiológiai ismeretekből. A két zárthelyi dolgozaton összesen 40 
pontot lehet elérni. Érdemjegyet (közepestől jelesig) ajánlunk meg azoknak, akik legalább 
60%-os eredményt értek el ezen a két felmérésen, és legalább 80%-osan teljesítették 



gyakorlatokon kiadott feladatokat. A többi hallgatót írásbeli kollokviumra utaljuk. Ugyancsak 
kollokviumon javíthatnak azok a hallgatók, akik nem fogadják el a megajánlott jegyet. A 
kollokválók az előre megadott tételsorból véletlenszerűen kapnak tételt kidolgozásra. A 
kollokviumra jelentkezőktől (kötelezettektől) – az adott tétel kidolgozásán túl - elvárjuk a 
teljes tananyag ismeretét is. Laboratóriumi követelmények: (1) Laboratóriumi készség, 
gyakorlati feladatok megoldása – 10 pont, (2) Gyakorlati teszt-dolgozat – 10 pont. 
 
 
Gödöllő, 2011. ………………………. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 
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ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Mezőgazdasági Biotechnológia 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKNG2043XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Genetika és Biotechnológiai Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra:   

• Mezőgazdasági mérnök 
• Kertészmérnök 
• Állattenyésztő mérnök 
• Növénytermesztő mérnök 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Genetika (Mezőgazdasági mérnök, Kertészmérnök, Növénytermesztő mérnök) 
• Általános állattenyésztés (Állattenyésztő mérnök) 

 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

Óra 
 

Előadás címe (tematikája) Előadó 

1 
 

I. Állatbiotechnológia  
Emlős embrió fejlődésgenetika. 
Embrionális őssejtek. 

Horvainé dr. Szabó Mária 

2 Asszisztált reprodukciós technikák Horvainé dr. Szabó Mária 

3 
 

Állati genomanalízis, géntechnológia  
Genetikai markerek és kimutatásuk. 
Genetikai térképezés állatokon  

Horvainé dr. Szabó Mária 

4 Első generációs transzgénikus haszonállatok. Horvainé dr. Szabó Mária 

5 Második generációs transzgénikus haszonállatok Horvainé dr. Szabó Mária 

6 
II. Növényi biotechnológia 
Növényi sejt, növényi rendszer. 
Szomatikus sejtgenetika módszerei és alkalmazásuk. 

Dr. Heszky László 

7 Szexuális és aszexuális reprodukció biotechnikái és gyakorlati 
eredményei. Dr. Heszky László 
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8 Növényi géntechnológia. 
Első generációs transzgénikus növények. Dr. Heszky László 

9 Második generációs transzgénikus növények.  
Harmadik generációs transzgénikus növények Dr. Heszky László 

10 
 

Transzgénikus növényfajták termesztésével kapcsolatos törvényi 
szabályozás (USA, EU), eredmények, előnyök és rizikótényezők. Dr. Heszky László 

11 

III. Mikroba biotechnológia 
A mikroorganizmusok anyagcseréje. 
Mikroorganizmusok hasznosítható anyagcsere- 
termékei. Primer és szekunder metabolitok. 

Dr. Hornok László 

12 Mikroorganizmusok tenyésztése. Fermentáció, 
fermentációs folyamatok élettani és technológiai kérdései. Dr. Hornok László 

13 Molekuláris diagnosztikumok kifejlesztése és felhasználása. 
Vakcinák fejlesztése biotechnológiai úton. Dr. Hornok László 

14 Élelmiszer biotechnológia, környezeti biotechnológia. 
Hulladékok feldolgozása. Dr. Hornok László 

15 Mikroorganizmusok a növénytermesztés szolgálatában. Biológiai 
növényvédelem, növénytáplálás. Dr. Hornok László 

 
Gyakorlatok tematikája: nincs gyakorlat 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
1 óra/hét előadás 
0 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: név, beosztás, tud. fokozata  
       Dr. Heszky László egyetemi tanár  MTA r. tagja 
       Dr. Hornok László egyetemi tanár  MTA r. tagja 
       Horvainé Dr. Szabó Mária egyetemi docens, PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: nincs gyakorlat 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Heszky L., Fésüs L. Hornok L. 2005. Mezőgazdasági Biotechnológia. Agroinform 
Kiadó, Budapest, (p.366) tankönyv kijelölt fejezetei 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Dudits D., Heszky L. 2000. Növénybiotechnológia és géntechnológia. Agroinform 
Kiadó, Budapest (p. 312) 
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• Fésüs L., Komlósi I., Varga L., Zsolnai A., 2000. Molekulári genetikai módszerek 
alkalmazása az állattenyésztésben Agroinform Kiadó, Budapest (p. 190) 

• Bíró S., Hornok L. és mts. (2001): Általános mikrobiológia. Dialóg Campus kiadó, 
Budapest – Pécs (p. 308) 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

Az előadások látogatása kötelező. A jelenlétet a félév folyamán kb. 3 alkalommal 
ellenőrizzük és azoknak a félévét, akik mind a 3 alkalommal hiányoznak, nem ismerjük el. 
A tárgy írásbeli vizsgával fejeződik be, melyet a hallgatók a vizsgaidőszakban írnak. Az 
írásbeli vizsgán a hallgatók 3 kérdést kapnak (állat 1, növény 1 és mikroba 1), melyekre a 
választ kérdésenként 0-5 jegyekkel értékeljük. Amennyiben az egyik kérdésre adott válasz 
0, függetlenül a többi kérdésre adott választól, a vizsga eredménytelen. Más esetekben a 
vizsga eredményét a három kérdésre adott válasz érdemjegyeinek átlaga adja. 

 

 
Gödöllő, 2011. január 10. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Állattenyésztési biotechnológia alapjai 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKNG2315ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnök, nappali 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Mezőgazdasági biotechnológia 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: - 
 
Gyakorlatok tematikája: 
 

1. Bevezetés, domesztikáció 
2. A bioipari és tudományos forradalom 
3. Asszisztált reprodukciós technikák 
4. MOET, JIVET, nukleusztenyésztés 
5. Embriófelezés, embriómélyhűtés 
6. In vitro fertilizáció, OPU 
7. Mikromanipulációs technikák 
8. Preimplantációs genetikai diagnózis 
9. Petesejt kinyerés – laboratóriumi gyakorlat 1. 
10. Transzgénikus állatok 
11. Őssejt technikák, gén targetálás, homológ rekombináció 
12. Klónozási technikák 
13. Bioetika, gazdasági aspektusok 
14. Embriófejlődés megfigyelése - laboratóriumi gyakorlat 2.  
15. Zárthelyi dolgozat 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
x óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: név, beosztás, tud. fokozata  
Dr. Bodó Szilárd tudományos munkatárs, PhD 
 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Bodó Szilárd tudományos munkatárs, PhD 



 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Fésüs L., Heszky L., Hornok L. (2005): Mezőgazdasági biotechnológia. Agroinform 
Kiadó és Nyomda, Budapest 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Dohy J (1999): Genetika állattenyésztőknek. Mezőgazda Kiadó, Budapest 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Mezőgazdasági biotechnológiai kutatóközpont Reprodukciós biotechnológiai 
laboratóriuma – felszerelt, működő kutatólaboratórium 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 

1. Óralátogatási kötelezettség: a gyakorlat látogatása kötelező, kivéve az egyéni tanrendi 
engedéllyel rendelkezők esetén.  

2. Megengedett hiányzások, száma, pótlás lehetősége: legfeljebb 3 gyakorlatról lehet 
hiányozni, de a hiányzásokat pótolni kell: szóbeli beszámoló, vagy pótlásként 
beadandó faladat formájában. 

3. Félév közbeni számonkérés: egy összefoglaló zárthelyi dolgozat készítésre esszé 
formában, egyszeri pótlás lehetősége biztosított 

4. A félévi aláírás feltétele: óralátogatás, elégséges zárthelyi dolgozati eredmény. 
Amennyiben a gyakorlatokat a hallgató nem teljesíti a tárgyfelelős a félév aláírását 
megtagadja. A félévi aláírásért pótlást a vizsgaidőszak első hetében fogadunk el, a 
pótlásként a feladatok kétszerese adandó be, mint eredetileg. 

5. A számonkérés jellege: szóbeli kollokvium 
A kollokvium érdemjegye 40 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint:  

Pontszámok: Évközi Zh.: 0-20 pont, Szóbeli felelet: 0-20 pont 
Az érdemjegy: 

• 0-20 pont elégtelen 
• 21-25 pont elégséges 
• 26-30 pont közepes 
• 31-35 pont jó 
• 36-40 pont jeles 

 
 
Gödöllő, 2011. január 20. 

tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Növénytan 
1.2. Neptun kódja: SMKNN2021XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: NÖFI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnöki 
• Állattenyésztő mérnöki 
• Kertész mérnöki 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: félév végi aláírás+szóbeli vizsga (kollokvium) 
 
2. A tantárgy kötelező  
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. Morfológia: a növényi szervek szöveti felépítése, morfológia, a gyökér, a hajtás alaktana.  
2. Morfológia: a levél, virág, termés és a mag alaktana.  
3. A termés és a mag alaktana. 
4. Citológia: A citoplazma, a sejtmag, a színtestek és a sejtfal szerepe és felépítése.  
5. Hisztológia: általános szövettan, osztódó szövetek, kialakult, érett szövetek jellemzése 
6. Növényrendszertani alapfogalmak, taxonómia. A mohák, harasztok, nyitvatermők törzsei.  

7. I. Zárthelyi dolgozat: Citológia, Hisztológia, Morfológia, Virágtalan növények témaköre.            
20 pont 

8. Előadás: Taxonómia: I. Zárvatermők I. Egyszikűek  
9. Taxonómia: ZárvatermőkII Kétszikűek. 
10. Taxonómia: Zárvatermők III. Kétszikűek.  
11. Taxonómia: Zárvatermők IV. Kétszikűek.  
12. Taxonómia: Zárvatermők V. Kétszikűek.  
13. Taxonómia: Zárvatermők VI. Egyszikűek.  
14. Taxonómia: Zárvatermők VII. Egyszikűek 
15. II. Zárthelyi dolgozat:. Zárvatermők témaköre. 20 pont 

 
Gyakorlatok tematikája: 
1-4. gyakorlat: Élőnövény ismeret (Botanikuskertben, előre megadott fajlista alapján). 
5. gyakorlat: Beszámoló élő növényekből (gyakorlóban). 20 pont. 
6-7. gyakorlat: Sejttan, Szövettan  
8. gyakorlat: Harasztok, Nyitvatermők. 
9-10. gyakorlat: Morfológiai alapfogalmak és Zárvatermők (Kétszikűek) - 40 faj ismerteése. 
11-12. gyakorlat: Zárvatermők (Kétszikűek) - 60 faj ismertetése.  
13-. gyakorlat: Zárvatermők (Egyszikűek) - 30 faj ismertetése. Növénygyűjtemény leadása 
14. gyakorlat: Beszámoló préselt növényekből. 25 pont.+ herbárium leadás 5 pont 
15. gyakorlat: Pótbeszámoló 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

 
2 óra/hét előadás 



2 óra/hét gyakorlat 
 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. habil. Szerdahelyi Tibor PhD, egyetemi dosens 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. habil. Nagy János PhD egyetemi docens,  
• Dr. habil. Szerdahelyi Tibor PhD, egyetemi dosens 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Tuba Z. és mtsai szerk. (2007): Botanika I.-III., Nemzeti Tankönyvkiadó, 840 pp. 
• Az előadások és a gyakorlatok anyaga, amely az egyetemi szerverről letölthető. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Mezőgazdasági növénytan. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest. 1998. 555 pp. 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Megfelelő felszereltségű gyakorlati oktató laboratórium áll rendelkezésre 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 
gyakorlatról lehet igazoltan hiányozni, de a hiányzásokat pótolni kell: szóbeli beszámoló, 
valamint pótlásként beadandó faladat formájában.  
A gyakorlatokat részben részben az intézeti gyakorlóban tartjuk, másrészt a Botanikuskert ben 
bonyolítjuk le. Az 5. és a 14.gyakorlaton fajismeretből írásbeli gyakorlati beszámolót írunk 
elő, amelynek időpontját a gyakorlatvezető az első gyakorlaton közli. A félév során 2 
alkalommal az elméleti tananyagból a hallgatóknak a 7. és a15. héten zárthelyi dolgozatot kell 
írni. A félév során szintén 2 alkalommal a hallgatók röpdolgozatot írnak az előző heti előadás 
tananyagából (2 x 5 pont). Mind a zárthelyi dolgozat egyikét, mind a gyakorlati beszámolók 
közül egyet lehet pótolni, ill. javítani.  
A tárgy teljesítésének feltétele: 

• 40 lapból álló növénygyűjtemény készítése és beadása 
• az elméleti zárthelyik legalább 50%-os teljesítése 
• a gyakorlati beszámolók legalább 50%-os teljesítése 
 

Amennyiben a hallgató nem éri el az előírt pontszámot (min. 50), tárgyfelelős a félév aláírását 
megtagadja. A félévi aláírásért pótlást a vizsgaidőszak első hetében fogadunk el. 
A kötelező elméleti zárthelyik, gyakorlati beszámolók és a herbáriumkészítés alapján 
szerezhető pontszám: összesen 100 pont 
 
A tantárgy teljesítése szóbeli kollokviummal zárul. Kollokviumot csak az tehet, akinek a 
félévi aláírása megvan. A hallgatók a kollokviumra az előre kiadott tételek alapján 
készülhetnek fel. 



A pontszámok átváltása az alábbiak szerint történik: 
 

Pontszám: Értékelés: 
86-100 jeles (5) 
76-85 jó (4) 
51-75 vizsgára kötelezett
0-50 érvénytelen félév 

 
Kollokviumot az aláírt félévvel rendelkező hallgatók tehetnek, akik legalább 50 pont felett 
teljesítettek és növénygyűjteményüket is leadták. 
 
A szóbeli vizsgán (kollokviumon) az érdemjegy a gyakorlatokon elért pontszámból (max. 50), 
valamint az A és B vizsgatételekre kapott pontokból (max. 50) tevődik össze. 
 
40 tételből álló tételsor:  A tételek: a citológia, hisztológia, morfológia témaköréből: 25 pont 
    B tételek: a harasztok, nyitvatermők, zárvatermők témaköréből: 25 pont 
 
A félév végén, kérésre konzultációt tartunk 
 
 
Gödöllő, 2011. január 13. 
 
 

Dr. Szerdahelyi Tibor 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Takarmánynövény-termesztés 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKNZ2013ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Növénytermesztési Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Földműveléstan alapjai vagy földműveléstan 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. Fajtavizsgálat és minősítés 
2. Vetőmagvizsgálat, minősítés 
3. Takarmánybúza termesztése 
4. Takarmányárpa termesztése 
5. Rozs és tritikálé termesztése 
6. Zab és rozs termesztése  
7. Takarmány kukorica termesztése I. 
8. Takarmány kukorica termesztése II. 
9. Abrakhüvelyesek termesztése I. 
10. Abrakhüvelyesek termesztése II. 
11. Lucerna termesztése I. 
12. Lucerna termesztése II. 
13. A vöröshere és egyéb pillangósok termesztése 
14. Tömegtakarmányok termesztése 
15. Zárthelyi 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Követelményrendszer ismertetése, balesetvédelmi oktatás, egyéni feladatok kiadása 
2. Takarmánynövények állapotfelvétele a Növénytermesztési Tanüzemben, 
3. Takarmánynövények általános jellemzése. A takarmánybúza és a takarmányárpa 

részletes morfológiai tanulmányozása. 
4. Takarmánybúza agrotechnikai terv kidolgozása egyéni felkészüléssel és beszámolóval. 
5. Takarmánykukorica hibridek tanulmányozása tanüzemben. 
6. A takarmánykukorica alaktani, élettani sajátosságai. A kukorica változatok bemutatása 

és jellemzése. 
7. Takarmánykukorica agrotechnikai terv kidolgozása (vetőmag és tápanyagszámítás, 

talajművelési és vetési terv). 
8. 1. Zh. 
9. Pillangósvirágú szálastakarmányok általános jellemzése. A lucerna morfológiai és 

biológiai jellemzői. 



10. A lucernatermesztés technológiájának elkészítése egyéni felkészülés alapján. 
11. Vöröshere és egyéb pillangósvirágú szálastakarmány növények tanulmányozása. 
12. Az abrakhüvelyes növények általános jellemzése. A borsó részletes tanulmányozása. 
13. Egyéb hüvelyes növények termesztéstechnológiájának ismertetése, a növények 

részletes tanulmányozása. 
14. 2. Zh 
15. Javító zh. Növény- és magismereti beszámoló, villámkérdések. 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 5 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
3 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Máté András egy. magántanár, tud. fokozata: CSc 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Nyárai H. Ferenc egy. adjunktus, tud. fokozata: - 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Antal J. (2000): Növénytermesztők zsebkönyve, Mezőgazda Kiadó, Bp. 
 

• Antal J. (2005): Növénytermesztéstan I.-II. Mezőgazda Kiadó, Bp. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Növénytermelés folyóirat vonatkozó cikkei. 
 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Megfelelő felszereltségű oktató laboratórium és tanüzem áll rendelkezésre. 
 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott. Az előadásokon olyan tankönyv-kiegészítő ismeretek is 
elhangzanak, amelyek a növénytermesztéstan ismeretéhez nélkülözhetetlenek és a vizsgán 
számonkérésre kerülnek. A hallgatók az előadáson a tantárgyi tematikában megjelölt 
időpontban, zárthelyit írhatnak. A zárthelyi pótlására, illetve javítására nincs lehetőség. A 
zárthelyi eredménye a jegymegajánláshoz szükséges, megírása nem kötelező. Az előadáson 
történő zárthelyi írásra az kap lehetőséget, aki a növénytermesztési előadások minimum 75%-
án részt vesz. 
A gyakorlatokon a részvétel kötelező. A gyakorlatok keretében a hallgatók előre közölt 
időpontban két alkalommal írnak zárthelyit. Egy kijelölt időpontban a zárthelyik közül egy 
pótolható, vagy javítható. A hallgatók a gyakorlatokon önálló feladatot kapnak, amelyet a 



gyakorlatvezető által meghatározott módon és időpontra kell teljesíteni. A hallgatók növény- 
és magismeretből, valamint villámkérdésekből beszámolnak. A villámkérdés beszámoló 
egyszeri, nem ismételhető. 
A gyakorlati munka értékelése. 
       pontszám 
   Zárthelyi dolgozat 1.  0-15 
   Zárthelyi dolgozat 2.  0-15 
   Villámkérdések ismerete 0-5 
   Egyéni feladat   0-5 
   Növény és magismereti beszámoló: minimum követelmény 
Elérhető összes pont: 40. 
A gyakorlat pótlása más csoportban lehetséges, ha a gyakorlat témája azonos. Nem 
engedélyezett viszont a beszámolók egyéni feladatok teljesítése és a Zh. megírása más 
csoportban. 
A gyakorlati feladatokat a szorgalmi időszakban kell teljesíteni. 
 
A gyakorlati feladatokkal elért pontokat a hallgató tovább viszi a szóbeli vizsgára, ismételt 
vizsga esetén is. 
A félév elismerésének feltétele: 

- A gyakorlatok minimum 80 %-án való részvétel. 
- Az előírt növény- és magismereti beszámoló sikeres teljesítése. 
- A gyakorlaton elérhető össz. (40) pontból minimum 12 pont elérése. 
 

A tantárgy szóbeli kollokviummal zárul. Szóbeli vizsgára jelentkezni a meghatározott 
vizsganapra a NEPTUN rendszeren keresztül lehet. Szóbeli vizsgát csak az tehet, aki a félév 
elismerésének feltételeit teljesítette. 
A tanszék a félévi munka alapján jegyet ajánl meg a hallgatóknak, elégséges (2)-től. A 
jegymegajánlás alapja az előadások anyagából írt zárthelyi pontszámainak és a gyakorlaton 
elért pontszámoknak az összege. 
A megajánlott jegy elfogadása nem kötelező, a hallgató szóbeli vizsgát tehet. Ebben az 
esetben az előadáson írt Zh. eredménye semmissé válik. 
A végső eredmény kialakítása az összpontszám (max. 100) alapján az alábbi pontrendszer 
szerint történik: 
  86-100 pont  jeles (5) 
  76-85 pont  jó (4) 
  61-75 pont  közepes (3) 
  51-60 pont  elégséges (2) 
  51 pont alatt  elégtelen (1) 
 
Az összpontszámot megajánlott jegy esetében az előadáson írt zh. és a gyakorlati pontok 
összege, egyéb esetben a szóbeli vizsgán elért pont és a gyakorlati pontok összege képezi. 
A számonkérések során nem megengedett eszközök használata elégtelen osztályzatot von 
maga után. 
 
 
Gödöllő, 2011. január 14. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Juhtenyésztés 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKSJ2013ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék/ Állattenyésztés-
tudományi Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Állatélettan  
• Általános állattenyésztés és genetika 

 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Gyakorlatok tematikája: 
 
1. hét 
 

A juhok eredete és háziasítása. A juhtenyésztés története. A hazai juhtenyésztés 
fejlődése, lehetőségei.A juhtenyésztés jelentősége és szerepe a világban, EU-ban. A 
juh termékeinek világpiaci helyzete (termelés, kereskedelem, fogyasztás). A juh 
tenyésztésének és tartásának feltételei. 

2. hét A hazai juhtenyésztésben jelentőséggel bíró, illetve a jövőben hasznosítható fajták 
értékelése  

3. hét A juh fajták rendszerezése, a fajták hazai és nemzetközi szerepe. A fajták helyes 
használata juhtenyésztésben. A juhok bonitálásának, küllemi bírálatának 
jelentősége. A juhtenyésztésben alkalmazott tenyésztési eljárások, példákkal. 
Anyajuh használat. 

4. hét A juhok értékmérő tulajdonságai az egyes hasznosítási típusokban. Tej-, hústermelő 
és gyapjútermelő képesség, szaporaság és termékenység, takarmányértékesítő 
képesség. Juhok törzskönyvezése, tenyészjuhok kiválogatása (ENAR rendszer). 

5. hét A hazai juh tenyészérték-becslés jelenlegi gyakorlatának értékelése, 
továbbfejlesztésének lehetőségei. Tenyészállat előállítás, teljesítményvizsgálati 
módszerek 

6. hét Juhok legeltetés- és tartástechnológiája. Gyapjútan. 
7. hét A juh takarmányozása. A juhok táplálóanyag szükséglete. A takarmányfelvételt 

befolyásoló tényezők. Takarmányozási módok, etetési technológiák. A kondíció 
bírálat jelentősege. Különböző életkorú juhok takarmányozási technológiáinak 
bemutatása I. 

8. hét A báránynevelés és növendéknevelés technológiája: tartás, takarmányozás, itatás és 
kezelések a tenyészállat-nevelésben és árutermelő állományban. 
Különböző életkorú juhok takarmányozási technológiáinak bemutatása II. 

9. hét A bárányhizlalási technológiák módszerei. Vágóbárányok minősítése, S/EUROP 
rendszer, a vágóbáránnyal szemben támasztott követelmények 



10. hét Tantárgyi kirándulás 
11. hét A juhok szaporodásbiológiája I: Nőivarú állatok: ivarérés, tenyészérés, 

tenyésztésbevétel, természetes fedeztetés, mesterséges termékenyítés, vemhesség, 
ellés. II: Hímivarú állatok: ivarérés, tenyészérés, tenyésztésbevétel, ondóképződés, 
ondónyerés, termékenységet befolyásoló tényezők. 

12. hét Zárthelyi dolgozat 
13. hét A gépi fejés biológiai alapjai. A gépi fejhetőség vizsgálati módszerei. Gépi fejés 

technológiája. A tőgy felépítése. A tejképződés és tejleadás mechanizmusa és azt 
befolyásoló tényezők. A juhtej minősítése. A juhtej feldolgozása. 

14. hét Etológia jelentősége a juhtenyésztésben 
15. hét Értékelés, pót-, ill. javító zárthelyi dolgozatok 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

kimérete: 
4 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse: Dr. Póti Péter, egyetemi docens, Ph.D.  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Póti Péter, egyetemi docens 
• Pajor Ferenc, egyetemi tanársegéd 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Mucsi Imre (szerk.)(1997): Juhtenyésztés-és tartás 
 

4.2. Ajánlott irodalom: 
• Horn Péter (szerk.)(2000): Állattenyésztés 1., Juhtenyésztés. Mezőgazda Kiadó, 

Budapest 
• Bedő Sándor – Sáfár László (1986): Juhtenyésztés, Egyetemi jegyzet, Gödöllő 
• Bedő Sándor – Vajdai Imre (2001): Állattenyésztési ismeretek gazdálkodóknak, 

Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Gyakorlat végrehajtására megfelelően felszerelt oktatói terem áll rendelkezésre 
• Gyakorlati témák bemutatására a SZIE-GAK Nonprofit Közhasznú Kft 

Állattenyésztési Tanüzeme áll rendelkezésre 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 
A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlati csoportbeosztástól való eltérést, más 
csoportba történő átjelentkezést a gyakorlat vezető és a tantárgyfelelős írásos engedélyével 



lehet megtenni. A gyakorlatokról való igazolt távollét esetén a gyakorlati foglalkozást azonos 
héten pótolni kell. A pótlást a tantárgy előadója által előzetesen engedélyezett csoporttal 
köteles a hallgató megtenni. Ez alól csak az a hallgató kivétel, aki egyéni tanulmányi renddel 
rendelkezik. A gyakorlatról 3-nél több alkalommal való igazolatlan hiányzás esetén a hallgató 
féléve nem ismerhető el. A gyakorlatok felénél több igazolt hiányzás esetében szintén 
megtagadható a félév aláírása. 
Zárthelyi dolgozat írása a 12. heti gyakorlaton történik, részvétel kötelező. A zárthelyi 
megírásával összesen 100 pontot lehet szerezni (20 pont: fajta felismerés, 80 pont: elméleti 
kérdések), melyből 51 pont elérése kötelező a félév elismeréséhez. A zh írására rendelkezésre 
álló idő: 90 perc. A zárthelyi dolgozat pótlására, illetve javítására egy lehetőség van. A 
zárthelyi dolgozat pótlása csak a szorgalmi időszakban lehetséges!  
Amennyiben a hallgató igazolatlanul nem vett részt a zárthelyi dolgozat írásán, abban az 
esetben csak egyszer, a pótlás időpontjában írható meg a dolgozat. Az első zárthelyi 
dolgozatírásról igazoltan a tárgyfelelősnél előzetes egyeztetés után, vagy előzetesen leadott 
oktatási dékánhelyettesi engedéllyel vagy betegség miatt (orvosi igazolás szükséges) lehet 
távol maradni (ezekben az esetekben jogosult az első és a pótzh megírására is, de csak a 
szorgalmi időszakban).  
A ZH eredmények alapján megajánlott jegyet (jó, jeles), és ezzel vizsgamentességet lehet 
szerezni: 
4-es (jó) a megajánlott jegy, ha a Hallgató a zárthelyi dolgozat során legalább 76%-os 
teljesítményt ér el. 
5-ös (jeles) a megajánlott jegy, ha a Hallgató a zárthelyi dolgozat során legalább 86%-os 
teljesítményt ér el.  
A jó (4) osztályzatnál gyengébb zárthelyi dolgozat eredménye esetén a Hallgatónak szóbeli 
vizsgát kell tennie az egész éves anyagból.  
 
Szóbeli vizsga, kollokvium:  
Vizsgára feliratkozni csak a félév elismerése esetén lehet. A szorgalmi időszak végéig a 
kijelölt vizsganapok valamelyikére a Neptunon megadott időben személyesen fel kell 
iratkozni! Vizsgát halasztani, illetve a bejelentett vizsganapról átiratkozni csak a vizsgát 
megelőző nap 12 órájáig lehet. A vizsga kezdésének időpontja 9.00 óra, és menete 
folyamatos.  
A vizsga két részből áll, az első az un. „minimum kérdések”, melynek során öt rövid 
kérdésből 4-re sikeresen kell megfelelni. A minimum kérdések listája megtalálható a 
gyakorlatvezetőknél. Második rész a szóbeli vizsga. A szóbeli vizsgán maximálisan 100 
pontot lehet szerezni. A vizsga eredménye ötfokozatú osztályozással történik az alábbiak 
szerint:  

Összes pontszám:  érdemjegy:  
86 - 100 pont   jeles (5)  
76 - 85 pont   jó (4)  
61 - 75 pont   közepes (3)  
51 - 60 pont   elégséges (2)  
50 pont alatt   elégtelen (1)  

 
Gödöllő, 2011. január 10. 
 
 

Dr. Póti Péter 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Szarvasmarhatenyésztés 
1.2. Neptun kódja: SMKSJ2023ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁTTI-SJTT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki BSc. 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): Állatélettan ÉS Általános állattenyésztés és 
genetika 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája:  
 
1. A szarvasmarha-tenyésztés jelentősége. A szarvasmarha termékeinek világpiaci helyzete 

(termelés, kereskedelem, fogyasztás). A szarvasmarha tenyésztésének és tartásának 
feltételei. 

2. A szarvasmarha fajták rendszerezése, a fajták hazai és nemzetközi szerepe. A típus 
megítélése a szarvasmarha-tenyésztésben.  

3. A szarvasmarha testalakulásának, testtájainak megítélése. A kondícióbírálat és küllemi 
bírálati rendszerek jelentősége és menetének ismertetése. 

4. Zárthelyi dolgozat I. 
A tej- és húshasznosítású szarvasmarhák értékmérő tulajdonságai. 

5. A szarvasmarha szaporodásbiológiája: ivarérés, tenyészérés, tenyésztésbevétel, 
természetes fedeztetés, mesterséges termékenyítés, vemhesség, ellés. 

6. A hazai szarvasmarha-tenyésztésszervezés gyakorlata, és a tenyészérték-becslés alapjai I. 
7. A hazai szarvasmarha-tenyésztésszervezés gyakorlata, és a tenyészérték-becslés alapjai II. 
8. Zárthelyi dolgozat II. 

A szarvasmarha-tenyésztésben alkalmazott tenyésztési eljárások, példákkal.  
9. Állatvédelmi kérdések a szarvasmarha-tartásban és -tenyésztésben. 

Az etológia jelentősége a szarvasmarha-tenyésztésben. 
10. A borjúnevelés technológiája a tej- és húshasznú ágazatokban: ellést követő teendők, 

tartás, takarmányozás, itatás, kezelések, hizlalás. 
11. Zárthelyi dolgozat III. 

Növendéknevelés technológiája a tej- és húshasznú ágazatokban: tartás, takarmányozás, 
itatás, kezelések a tenyészállat-nevelésben és árutermelő állományban. 

12. Tejhasznosítású tehenek tartástechnológiái, takarmányozása (A tejelő tehenek 
táplálóanyag-szükséglete. A takarmányfelvételt befolyásoló tényezők. A tehenek fázisos 
takarmányozása, takarmányozási módok, etetési technológiák.). 

13. A gépi fejés biológiai alapjai. A tőgy felépítése. A tejképződés és tejleadás mechanizmusa 
és az azt befolyásoló tényezők (környezet, genetikai). A gépi fejhetőség vizsgálati 
módszerei. Gépi fejés technológiája. 



14. Szarvasmarha-hizlalás gyakorlata Magyarországon. 
15. A szarvasmarha húsgazdaságtana. A marhahús kémiai összetétele és technológiai 

tulajdonságai. A vágómarhák szállítása és elhelyezése, ezek hatása a hús minőségére.  
 
Gyakorlatok tematikája:  
 
1. Fajtaismeret 2/1. Az Állattenyésztési Tanüzem bemutatása. 
2. Fajtaismeret 2/2. A hazai szarvasmarha-tenyésztésben jelentőséggel bíró, illetve a jövőben 

hasznosítható fajták értékelése. 
3. Telepi gyakorlat (vérvétel, UH, szaporodásbiológia, állatrögzítés). 
4. A specializált és kettőshasznosítású szarvasmarhák jelenlegi küllemi bírálati rendszerének 

ismertetése, és gyakorlása a szarvasmarhatelepen. 
5. A tej- és hústermelő képességet kifejező értékmérő tulajdonságok bemutatása gyakorlati 

példák segítségével – feladatok megoldása. 
6. Húshasznosítású tehenek tartástechnológiái, takarmányozása, kezelések. Szarvasmarha 

telep engedélyeztetésének folyamata.  
7. Tanulmányút (szarvasmarhatelep, tejfeldolgozó üzem). 
8. Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. látogatása. (Labor bemutatása és rövid előadás 

meghallgatása). 
9. Országos Mesterséges Termékenyítő Zrt. látogatása.  
10. Borjú- és növendéknevelési technológiák bemutatása szarvasmarhatelepen. 
11. Szarvasmarhák lábvégápolása és legfontosabb lábvégbetegségei. 
12. Tejhasznosítású tehenek tartástechnológiái és a környezeti hatások értékelése.  
13. Tejgazdaságtan. Fejési technológiák bemutatása a szarvasmarha-telepen. 
14. Egyesületek látogatása (Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete, Magyar Szürke 

Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete, Limousin Tenyésztők Egyesülete). 
15. Bemutató állattenyésztési kiállításokról, árverésekről. A szarvasmarhákkal való 

bánásmód. Igény szerint konzultáció. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 7 

kimérete:  
4 óra/hét előadás 
4 óra/hét gyakorlat 

3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse: Dr. Tőzsér János egy. tanár, tud. fokozata: CSc, DSc 

Előadások tartásában a tantárgyfelelősön kívül részt vesznek: 
• Dr. Bedő Sándor ny. egy. tanár, prof. senior 
• Kosztolányiné Szentléleki Andrea, tanszéki mérnök 
 

3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 
• Kosztolányiné Szentléleki Andrea, tanszéki mérnök 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Szabó F. (szerk.) (2006): Állattenyésztéstan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
• Horn A. (1995): Állattenyésztés I., Mezőgazda Kiadó, Budapest 
• Bedő S., Vajdai I. (szerk.) (2001): Állattenyésztés gazdálkodóknak. Mezőgazdasági 

Szaktudás Kiadó, Budapest 
• Szabó F. (1998): Húsmarhatenyésztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest 



• Előadások és gyakorlatok anyaga 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Szűcs E. (szerk.)(2002): Vágóállat-és húsminőség. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest 
• Tőzsér J. (szerk.) (2003): A charolais fajta magyarországi tenyésztése. Mezőgazda 

Kiadó, Budapest 
• Csomós Z. (2005): A magyar holstein-fríz marha tenyésztése. Mezőgazda Kiadó, 

Budapest 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai:  
 
Az Állattenyésztési Tanüzemben elsősorban kérődző állatfajok tenyésztése, bemutatása (fajta, 
technológia) történik. A legfontosabb bemutatott szarvasmarha fajták a holstein-fríz, jersey 
(egyhasznú tejelő), magyar tarka (kettőshasznosítású), limousin, hereford (húshasznú). 
Charolais fajta esetében KSTV végrehajtása, így bemutatására is lehetőség van. Kecskefajták 
közül alpesivel (egyhasznú tejelő) és búrral (egyhasznú hús), valamint a juhfajták közül 
német húsmerinóval (egyhasznú hús) rendelkezik. Bokszos elhelyezésben sportlovak tartása 
is történik. Az Állattenyésztési Tanüzem tömegtakarmány bázisát a napjainkban általánosan 
elterjedt összetevőkön (silókukorica tisztán és cukorcirokkal vegyes telepítésben, telepített 
legelő, stb.) kívül, számos új faj, fajta, illetve keverék (kúszólucerna, évelőrozs, szudánifű, 
„tízfű keverék”, és saját összeállítású őszi keverék, stb.) kipróbálása biztosítja. A 
technológiák közül a hallgatók megismerhetik a 2x2 állásos tandem fejőházi (szarvasmarha), 
a sajtáros (kecske) fejési technológiákat, az előírásoknak megfelelő tejházat, a hagyományos 
és a legújabb tejvizsgálati módszereket, a növekvő és mélyalmos, valamint pihenőboxos 
tartástechnológiát. Ezen kívül a TALP (tejelő tehenészetekre kidolgozott) adatkezelő és 
telepirányítási program is működik a telepen. A Tanüzemben bemutatásra kerül továbbá az 
egyedi és csoportos, zárt és nyitott itatásos borjúnevelési, gidanevelési, valamint 
húshasznosítású állományokban a fogadtatós (bárány, olló), majd borjú-bárány-gida óvodás 
és iskolás újszülött nevelési technológia. A tömegtakarmány betakarítási, széna-, erjesztett 
falközi silós szilázs- és bálázott szenázs készítési eljárásokat ugyanúgy bemutatják, mint az 
almos trágya kezelési technológiát. A bemutatott technológiák a kor igényeinek megfelelőek, 
legtöbb beruházás az elmúlt 10 évben történt.  

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 

• A félévi aláírás feltétele: a gyakorlatokon való részvétel és a három zárthelyi dolgozat 
külön-külön legalább 51%-on történő teljesítése. A sikertelen dolgozatok pótlása egy 
alkalommal lehetséges, a 13. héten. A gyakorlatokról való hiányzás maximum két 
alkalommal (8 óra) megengedett. (Az elmaradt gyakorlatok pótlása ugyanazon a héten 
más csoporttal megoldható.) 

• A félév során a Hallgatók három alkalommal írnak zárthelyi dolgozatot (4., 8., és 12. 
heteken), az előadás keretében. Az aktuális ZH-ban mindig az előző ZH óta elhangzott 
előadásokhoz és gyakorlatokhoz kapcsolódó anyagot kérjük számon. 



• A ZH eredmények alapján megajánlott jegyet (jeles és jó), és ezzel vizsgamentességet 
lehet szerezni (jeles: a 3 zárthelyi dolgozat eredménye átlagosan legalább 86%-ot elér, 
jó: a 3 zárthelyi dolgozat eredménye átlagosan legalább 76%-ot elér). 

• A számonkérés: 
A szóbeli vizsga két részből áll (összesen 100 pont): 

• 20 pont: fajtatani diaképek felismerése, fajta hasznosítási iránya. 
• 80 pont: a húzott tételre adott felelet értékelése. 

• A vizsgajegy a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban leírt, 100 pontos értékelési 
rendszer alapján kerül megállapításra: 

 
0-50 pont:   elégtelen 
51-60 pont:  elégséges 
61-75 pont:  közepes 
76-85 pont:  jó 
86-100 pont:  jeles 

 
 
Gödöllő, 2011. január 7. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Húsfeldolgozás és húsgazdaságtan 
1.2. Neptun kódja: SMKSJ2035ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁTTI-SJTT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Szarvasmarhatenyésztés 
• Sertéstenyésztés 

 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 
 
1.) A hús fogalma. Szerepe a táplálkozásban. 

2.) Az állati test összetétele. A hús szerkezete, alkotórészei. 

3.) A hús fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai. (A húsminőség elemei) 

4.) Húsvizsgálat 

5.) Zoonózisok és egyéb népegészségügyi betegségek. 

6.) A húsfeldolgozás gépei. 

7.) Minőségbiztosítás a húsiparban. A húsfeldolgozás jogszabályai. 

 
 
Gyakorlatok tematikája: 
 
1.) A hús szerepe a táplálkozásban. EU, OECD helyzet. Fogyasztási szokások 

Magyarországon. 

2.) Vágóállat: fajok, fajták 

3.) Vágóállat élő minősítése (vizuális, manuális optikai) ultrahang, CT, MR röntgen. 

4.) A vágóhídra való beszállítás szabályai (hazai, EU). 

5.) A hús minőségét befolyásoló tényezők (fajok, fajták, ivar, kor, vágóhídi elhelyezés, 
bánásmód). 

6.) A vágóhíd fogalma, felépítése, jellemzői, technológiai megoldások. 

7.) Elsődleges feldolgozás (a vágóvonal részei, EU előírások). 

8.) Az előhűtés, hűtés lényege, hatásai. Tartósítás (a hús érése, post mortem folyamatok). 



9.) Másodlagos feldolgozás (darálás, formázás stb.). 

10.) A húsiparban használt alap-, segéd- és adalékanyagok. 

11.) Csomagolóanyagok (bélfeldolgozás, műbelek). 

12.) Vörös áruk, pácolt termékek gyártása. Kenős áruk, organikus készítmények előállítása. 

13.) Szárazáruk gyártása. 

14.) Műszeres bemutató. 

15.) ZH 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse: Dr Kovács Alfréd egy. docens, tud. fokozata: PhD 
       A tantárgy előadói:  Dr Kovács Alfréd egy. docens, tud. fokozata: PhD 
                                        Dr. Kovács-Weber Mária egy. tanársegéd, tud. fokozata: PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

     Dr. Kovács Alfréd egy. docens, tud. fokozata: PhD 
                                      Dr. Kovács-Weber Mária egy. tanársegéd, tud. fokozata: PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 
 Szűcs E.: Vágóállat és húsminőség. Szaktudás Kiadóház Rt., Budapest, 2002. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

- Lőrincz F. – Lencsepeti J. (1973): Húsipari kézikönyv. Mezőgazdasági Kiadó,             
Budapest, 741. 

- Gárgyán Z. (1988): Húsipari alapismeretek és alapanyagok. Mezőgazdasági Kiadó, 
Budapest, 146. 

 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Megfelelő felszereltségű húsvizsgáló oktató laboratórium áll rendelkezésre 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 
Óralátogatás:  az előadások látogatása ajánlott, de fakultatív. 
   A gyakorlatokon való részvétel kötelező. 
   Maximum 3 igazolt hiányzás engedélyezett a félév során Az indokolt 
   hiányzás miatt elmulasztott tananyag pótlása kötelező. 



Félévi munka: a hallgatók a félév során egy zárthelyi dolgozatot írnak a 6-8. oktatási 
   héten. Ezen minimálisan a lehetséges pontszám 50 %-át + 1 pontot kell 
   elérni. Sikertelen dolgozat esetén – órán kívül – 1 alkalommal  
   lehetséges pótlás, hasonló feltételekkel. 2 sikertelen zárthelyi dolgozat 
   esetén a hallgató nem kap félévi aláírást, s nem is vizsgázhat. A félév 
   során továbbá minden hallgató készít önállóan egy min. 5, max. 10 
   gépelt oldal terjedelmű témafeldolgozást adott témakörökből  
A számonkérés formája: A hallgató által elérhető max. vizsgapontszám összetevői:  
 zárthelyi dolgozat:    30 pont 
  témafeldolgozás:   10 pont 
  szóbeli vizsga:   60 pont 
A hallgatók, a szorgalmi időszak vége előtt 2 héttel meghirdetett vizsganapok egyikére 
(amennyiben érvényes félévvel rendelkezik) kötelesek feliratkozni a NEPTUN rendszer 
szabályai szerint. 
Az ismeretanyag elsajátításának értékelése a maximálisan megszerezhető 100 pont alapján a 
leckekönyvbe bevezetett öt fokozatú osztályozással történik, az alábbiak szerint: 
  Összes pontszám:  Érdemjegy: 
  86 – 100 pont   jeles  (5) 
  76 -   85 pont   jó  (4) 
  61 -   75 pont   közepes (3) 
  51 -   60 pont   elégséges (2) 
  51 pont alatt   elégtelen (1) 
 
 
Gödöllő, 2011. január 7. 
 
 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Tejfeldolgozás és tejgazdaságtan 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKSJ2045ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék/ Állattenyésztés-
tudományi Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Szarvasmarha-tenyésztés  
• Juhtenyésztés 

 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. hét Tejmirigy anatómiai felépítése 
2. hét A tej összetétele, tejalkotók képződése.  
3. hét A tej beltartalmi, fizikai és higiéniai tulajdonságainak vizsgálata 
4. hét Fejés, tejkezelés tejfeldolgozás szemszögéből. A nyerstej minősítése. 

5. hét Tejfeldolgozás fontosabb műveletei I. Tejféleségek, tejkészítmények, 
tejdesszertek gyártási folyamatai 

1. hét A tejgazdaság története és jelentősége. 
2. hét A magyar tejgazdaság története és fejlődési irányai 
3. hét A tejipar alap- és adalékanyagai. 
4. hét A tejtermékek gyártásának alapelvei. 
5. hét A tejfeldolgozás fontosabb műveletei 

6. hét Az alapanyag hatása a tejtermékekre. Takarmányozás hatása a tej 
összetételére és a tejtermékekre. 

7. hét Tej és tejtermékek a táplálkozásban I. Pre- és probiotikumok, a tej bioaktív 
anyagai. 

8. hét Tej és tejtermékek a táplálkozásban II. A Ca szerepe a tejtermékekben. 
9. hét A minőség szerepe és dimenziói a tejfeldolgozásban. 
10. hét Teleplátogatás 
11. hét Teleplátogatás 
12. hét Tejfeldolgozás a kisüzemben. 
13. hét A tejipari gyártmányfejlesztés módszerei és feladatai. 
14. hét A tejipar melléktermékeinek felhasználása. 
15. hét Tejfeldolgozás nemzetközi fejlődési irányai 



6. hét Tejfeldolgozás fontosabb műveletei II. Savanyú tej és tejkészítmények 
gyártási folyamatai 

7. hét Tejfeldolgozás fontosabb műveletei III. Vaj, vajkrém és savas alvasztású 
sajtok gyártási folyamatai  

8. hét Tejfeldolgozás fontosabb műveletei IV. Oltós alvasztású sajtok gyártási 
folyamatainak alapjai 

9. hét Tejfeldolgozás fontosabb műveletei V. Oltós alvasztású sajtféleségek, 
ömlesztett sajtféleségek gyártási folyamatai 

10. hét Teleplátogatás 
11. hét Teleplátogatás 

12. hét Tejfeldolgozás fontosabb műveletei VI. Vegyes alvasztású sajtféleségek, 
ömlesztett sajtféleségek gyártási folyamatai 

13. hét Zárthelyi dolgozat 

14. hét Tejfeldolgozás fontosabb műveletei VII. Jégkrém és tejpor gyártási 
folyamatai  

15. hét Értékelés, pót-, ill. javító zárthelyi dolgozatok 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse: Dr. Póti Péter, egyetemi docens, Ph.D.  
3.2. A tárgy előadói és gyakorlatvezetői: 

• Dr. Póti Péter, egyetemi docens 
• Pajor Ferenc, egyetemi tanársegéd 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Póti Péter - Pajor Ferenc (2010). Tejfeldolgozás és tejgazdaságtan, Egyetemi jegyzet, 
Gödöllő 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Szakály Sándor (szerk.)(2001): Tejgazdaságtan. Dinasztia Kiadó, Budapest 
• Szakály Sándor (szerk)(1991): Tejgazdaságtan, Egyetemi jegyzet, Kaposvár 

 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Gyakorlat végrehajtására megfelelően felszerelt oktatói terem áll rendelkezésre 
• Megfelelő felszereltségű tejvizsgáló oktató laboratórium áll rendelkezésre 
• Gyakorlati témák bemutatására a SZIE-GAK Nonprofit Közhasznú Kft 

Állattenyésztési Tanüzeme áll rendelkezésre 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 



• Pályakövetési vizsgálatokból 
 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 
A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlati csoportbeosztástól való eltérést, más 
csoportba történő átjelentkezést a gyakorlat vezető és a tantárgyfelelős írásos engedélyével 
lehet megtenni. A gyakorlatokról való igazolt távollét esetén a gyakorlati foglalkozást azonos 
héten pótolni kell. A pótlást a tantárgy előadója által előzetesen engedélyezett csoporttal 
köteles a hallgató megtenni. Ez alól csak az a hallgató kivétel, aki egyéni tanulmányi renddel 
rendelkezik. A gyakorlatról 3-nál több alkalommal való igazolatlan hiányzás esetén a hallgató 
féléve nem ismerhető el. A gyakorlatok felénél több hiányzás esetében szintén megtagadható 
a félév aláírása. 
Zárthelyi dolgozat írása az utolsó előtti gyakorlaton történik, részvétel kötelező. A zárthelyi 
megírásával összesen 100 pontot lehet szerezni, melyből 51 pont elérése kötelező a félév 
elismeréséhez. A zh írására rendelkezésre álló idő: 90 perc. A zárthelyi dolgozat pótlására, 
illetve javítására egy lehetőség van. A pót zárthelyi dolgozat megírása csak a szorgalmi 
időszakban lehetséges! A zárthelyi dolgozat pótlása az oktatási időszak utolsó hete. 
Amennyiben a hallgató igazolatlanul nem vett részt a zárthelyi dolgozat írásán, abban az 
esetben csak egyszer, a pótlás időpontjában írható meg a dolgozat. Az első zárthelyi 
dolgozatírásról igazoltan a tárgyfelelősnél előzetes egyeztetés után, vagy előzetesen leadott 
oktatási dékánhelyettesi engedéllyel vagy betegség miatt (orvosi igazolás szükséges) lehet 
távol maradni (ezekben az esetekben jogosult az első és a pótzh megírására is, de csak a 
szorgalmi időszakban).  
A ZH eredmények alapján megajánlott jegyet (jó, jeles), és ezzel vizsgamentességet lehet 
szerezni: 
4-es (jó) a megajánlott jegy, ha a Hallgató a zárthelyi dolgozat során legalább 76%-os 
teljesítményt ér el. 
5-ös (jeles) a megajánlott jegy, ha a Hallgató a zárthelyi dolgozat során legalább 86%-os 
teljesítményt ér el.  
A jó (4) osztályzatnál gyengébb zárthelyi dolgozat eredménye esetén a Hallgatónak szóbeli 
vizsgát kell tennie az egész éves anyagból.  
 
Szóbeli vizsga, kollokvium:  
Vizsgára feliratkozni csak a félév elismerése esetén lehet. A szorgalmi időszak végéig a 
kijelölt vizsganapok valamelyikére a Neptunon megadott időben személyesen fel kell 
iratkozni! Vizsgát halasztani, illetve a bejelentett vizsganapról átiratkozni csak a vizsgát 
megelőző nap 12 órájáig lehet. A vizsga kezdésének időpontja 9.00 óra, és menete 
folyamatos. A szóbeli vizsgán maximálisan 100 pontot lehet szerezni. A vizsga eredménye 
ötfokozatú osztályozással történik az alábbiak szerint:  

Összes pontszám:  érdemjegy:  
86 - 100 pont   jeles (5)  
76 - 85 pont   jó (4)  
61 - 75 pont   közepes (3)  
51 - 60 pont   elégséges (2)  
50 pont alatt   elégtelen (1)  

 
Gödöllő, 2011. január 10. 
 

Dr. Póti Péter 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Gépi fejés alapjai 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKSJ2055ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék/ Állattenyésztés-
tudományi Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Szarvasmarha-tenyésztés  
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája 
 

 
 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 1 

kimérete:  
2 óra/hét előadás 

1. hét Fejés története 

2. hét Tejmirigy anatómiai felépítése 

3. hét A tej összetétele, tejalkotók képződése.  

4. hét Fejőberendezések részei I. 

5. hét A tejtermelés szabályozása 

6. hét Fejőberendezések részei II. 

7. hét Fejési rendszerek 

8. hét A gépi fejés végrehajtása 

9. hét A fejőberendezések tisztítása 

10. hét Teleplátogatás 

11. hét Tej elsődleges kezelése a termelő helyen  

12. hét A kiskérődzők fejése 

13. hét A tejtermelés minőségbiztosítása 

14. hét Zárthelyi dolgozat 

15. hét Fejés robotizálása 



 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse: Dr. Póti Péter, egyetemi docens, Ph.D.  
3.2. A tárgy előadói: 

• Dr. Póti Péter, egyetemi docens 
• Pajor Ferenc, egyetemi tanársegéd 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Tóth László – Bak János (2001): A minőségi tejtermelés technikája. Mezőgazdasági 
Szaktudás Kiadó, Budapest 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Merényi Imre - Lengyel Zoltán(szerk) (1996): Tejgazdasági kézikönyv. Budapest 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Megfelelő felszereltségű tejvizsgáló oktató laboratórium áll rendelkezésre 
• A tantárgyi témák bemutatására a SZIE-GAK Nonprofit Közhasznú Kft 

Állattenyésztési Tanüzeme áll rendelkezésre 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 
Az előadásokon való részvétel nem kötelező. A kötelező zárthelyi dolgozat írása az utolsó 
előtti előadáson történik. A zárthelyi megírásával összesen 100 pontot lehet szerezni (elméleti 
kérdések), melyből 51 pont elérése kötelező a félév elismeréséhez. A zh írására rendelkezésre 
álló idő: 90 perc. A zárthelyi dolgozat pótlására, illetve javítására egy lehetőség van. A 
zárthelyi dolgozat pótlása az oktatási időszak utolsó hete, ahol azok a hallgatók is kérhetik a 
pótlást, akik az első zárthelyi dolgozatírásról a tárgyfelelősnél előzetesen leadott oktatási 
dékánhelyettesi engedéllyel vagy tartós betegség miatt maradtak távol. Ez utóbbi esetben a 
távolmaradás igazolása a hiányzást kiváltó ok megszűnte utáni első előadáson a 
tárgyfelelősnél történhet.  
A ZH eredmények alapján megajánlott jegyet (jó és jeles), és ezzel vizsgamentességet lehet 
szerezni: 
5-ös (jeles) a megajánlott jegy, ha a Hallgató a zárthelyi dolgozat során legalább 86%-os 
teljesítményt ér el. 4-es (jó) a megajánlott jegy, ha a Hallgató a zárthelyi dolgozat során 
legalább 76%-os teljesítményt ér el. A jó (4) osztályzatnál gyengébbet nem ajánlunk meg, ez 
esetben a Hallgatónak szóbeli vizsgát kell tennie az egész éves anyagból.  
 
Szóbeli vizsga, kollokvium:  
Vizsgára feliratkozni csak a félév elismerése esetén lehet. A szorgalmi időszak végéig a 
kijelölt vizsganapok valamelyikére a Neptunon megadott időben személyesen fel kell 
iratkozni! Vizsgát halasztani, illetve a bejelentett vizsganapról átiratkozni csak a vizsgát 
megelőző nap 12 órájáig lehet. A vizsga kezdésének időpontja 9.00 óra, és menete 



folyamatos. A szóbeli vizsgán maximálisan 100 pontot lehet szerezni. A vizsga eredménye 
ötfokozatú osztályozással történik az alábbiak szerint:  

Összes pontszám:  érdemjegy:  
86 - 100 pont   jeles (5)  
76 - 85 pont   jó (4)  
61 - 75 pont   közepes (3)  
51 - 60 pont   elégséges (2)  
50 pont alatt   elégtelen (1)  

 
 
 
Gödöllő, 2011. január 10. 
 
 

Dr. Póti Péter 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Magyarország állattenyésztésének története 
1.2. Neptun kódja: SMKSJ2314ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁTTI-SJTT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki BSc. 
• Mezőgazdasági mérnöki BSc. 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája: − 
 
Gyakorlatok tematikája:  
 
1. A magyar történelem fontosabb szakaszai az állattenyésztés szempontjából. 
2. Az archeozoológiai feladata, módszerei. A Közép-Volga-vidék természeti adottságai. A 

földrajzi sajátosságok. 
3. Régészeti korszakok. Az újkőkori életforma és az állattartásra való áttérés a Közép-Volga 

vidékén. Az őskori állattartás és a gazdasági viszonyok.  
4. A gazdasági fejlődés fázisinak eltolódása. Az állattartó népek és a háziállatok 

megjelenése.  
5. Az állattenyésztés a középkorban: Közép-Volga vidékén.  
6. A magyarok áttérése a legeltetéses állattartásra. 
7. A honfoglaló magyarok háziállatai. 
8. A magyarországi állattenyésztő szervezetek történetének rövid kronológiai áttekintése. 

Az állattenyésztéssel foglalkozó egyesületek és szövetségek I. 
9. Az állattenyésztéssel foglalkozó egyesületek és szövetségek II. 
10. A lótenyésztés intézményei. A szarvasmarha-tenyésztés intézményei I. 
11. A szarvasmarha-tenyésztés intézményei II. 
12. A sertés-, a juh- és a baromfitenyésztés szervezetei. 
13. Hallgatói egyéni feladatok (kiselőadások) I. 
14. Hallgatói egyéni feladatok (kiselőadások) II. 
15. Hallgatói egyéni feladatok (kiselőadások) III. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 2 óra/hét gyakorlat 
 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse: Dr. Tőzsér János egy. tanár, tud. fokozata: CSc, DSc 



3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 
• Dr. Tőzsér János egy. tanár, tud. fokozata: CSc, DSc 
• Dr. Bedő Sándor ny. egy. tanár, prof. senior 
• Kosztolányiné Szentléleki Andrea, tanszéki mérnök 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Bedő S. (2008): A magyar állattenyésztés története. Gödöllő, SZIE, MKK. 
• Gyakorlatok anyaga 

 
4.2. Ajánlott irodalom: − 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: − 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 

• A gyakorlatok látogatása kötelező. Hiányzás maximum két alkalommal (4 óra) 
megengedett. 

• A félévi aláírás feltétele: a gyakorlatokon való részvétel és az egyéni feladat 
teljesítése. Az egyéni feladat: egy magyar állattenyésztő pályájának bemutatása és 
értékelése kiselőadás formájában. A nevek kiosztása az első gyakorlatok egyikén 
történik. 

• A számonkérés: 
Egyéni feladat teljesítése: max. 30 pont. 
Írásbeli vizsga (2 kihúzott tételből): max. 70 pont (kiadott tételek alapján). 

• A vizsgajegy a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban leírt, 100 pontos értékelési 
rendszer alapján kerül megállapításra: 

 
0-50 pont:   elégtelen 
51-60 pont:  elégséges 
61-75 pont:  közepes 
76-85 pont:  jó 
86-100 pont:  jeles 

 
 
Gödöllő, 2011. január 7. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Állattenyésztési adatbázisok elemzése 
1.2. Neptun kódja: SMKSJ2325ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁTTI-SJTT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki BSc. 
• Mezőgazdasági mérnöki BSc. 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): Informatika 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező és fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája: − 
 
Gyakorlatok tematikája: 
 
1. Fontosabb fogalmak tisztázása. Alapvető mutatószámok számítása: Viszonyszámok, 

Helyzeti és számított középértékek, Szóródási mutatók, Indexek. Alapadatok szűrése, 
kiugró érték megállapítása, valamint adatpótlása módjai. 

2. Az állattenyésztés területén előforduló mennyiségi és minőségi adatok kezelése, elemzése 
az előállított eredmények értelmezése Excel és SPSS programok adatbázis kezelő 
programok esetében. 

3. A matematikai statisztika néhány eljárásával: Mintavételezés, Becslés, Hipotézis 
vizsgálatok. 

4. Összefüggés-vizsgálatok: korrelációszámítás, kétváltozós lineáris korrelációszámítás, 
rangkorreláció. 

5. Regresszió-számítás: Értelmezés, eredményközlés, konfidencia intervallum számítás. 
6. Varianciaanalízis: egytényezős, többtényezős (értelmezés, eredményközlés). 
7. Esettanulmányok bemutatása: tejtermelő szarvasmarha. 
8. Esettanulmányok bemutatása: húshasznú szarvasmarha. 
9. Esettanulmányok bemutatása: juh. 
10. Esettanulmányok bemutatása: sertés. 
11. Esettanulmányok bemutatása: kecske. 
12. Esettanulmányok bemutatása: ló. 
13. Esettanulmányok bemutatása: baromfi és kisállat. 
14. Gyakorló feladatok. 
15. Gyakorló feladatok. 

 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 2 óra/hét gyakorlat 



3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse: Dr. Tőzsér János egy. tanár, tud. fokozata: CSc, DSc 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: Dr. Tőzsér János egy. tanár, tud. fokozata: CSc, DSc 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Szűcs I. (szerk.) (2002): Alkalmazott statisztika. AGROINFORM Kiadó, Budapest 
• Lotar Sachs (1985): Statisztikai módszerek. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Köves P., Párniczky G. (1981): Általános statisztika I-II. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest 

 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

Az MKK géptermében 14 terminál található.  
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 

• A gyakorlatok látogatása kötelező. A pótlás más csoporttal lehetséges. 
• A félév aláírásának feltétele: a gyakorlatokon való részvétel. 
• A számonkérés: vizsgafeladat megoldása és értelmezése. Az értékelés 100 pontos 

rendszer alapján történik. 
• A vizsgajegy a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban leírt, 100 pontos értékelési 

rendszer alapján kerül megállapításra: 
 

0-50 pont:   elégtelen 
51-60 pont:  elégséges 
61-75 pont:  közepes 
76-85 pont:  jó 
86-100 pont:  jeles 

 
 
Gödöllő, 2011. január 7. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 
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ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Részletes szaporodásbiológia 
1.2. Neptun kódja: SMKSJ2335ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Állattenyésztés-tudományi intézet, Sertés-, Baromfi és 
Hobbiállattenyésztési Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnök BSc 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Szaporodásbiológia {SMKSL2012ÁN} 
•  

1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati 
jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli  
 
2. A tantárgy kötelező vagy fakultatív tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Gyakorlatok tematikája: 

1. A reprodukciós tulajdonságok, mint másodlagos értékmérők szerepe az 
állattenyésztésben 

2. A hím ivarszervek funkcionális anatómiája 
3. A női ivarszervek funkcionális anatómiája 
4. Az ivari működés neuroendokrin szabályozása, hormonkaszkádok 
5. A szarvasmarha szaporodásbiológiai sajátosságai 
6. A húsmarhák szapordásbiológiája, biológiai és üzemszervezési szempontok 
7. A juh szaporodásbiológiai sajátosságai 
8. A kecske szaporodásbiológiai sajátosságai  
9. Üzemi gyakorlat: kérődzők szaporodásbiológiája 
10. A sertés szaporodásbiológiai sajátosságai 
11. A ló szaporodásbiológiai sajátosságai 
12. A kutya szaporodásbiológiai sajátosságai, diagnosztikája 
13. Baromfi szaporodásbiológiai sajátosságai 
14. A takarmányozás és a szaporodási folyamatok kapcsolata 
15. Az asszisztált reprodukciós technológiák áttekintése, jelenlegi gyakorlati 

alkalmazásaik 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
0 óra/hét előadás 
4 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: dr. Horvainé dr. Szabó Mária egy. docens, PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

dr. Horvainé dr. Szabó Mária egy. docens 
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4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• LÁTIS GY. (2006) (szerk.): Szaporodásbiológiai alapismeretek. Mezőgazda Kiadó 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• FEHÉR GY. (2000): A háziállatok funkcionális anatómiája. Mezőgazda Kiadó 
• FELDMAN, E. C. ÉS NELSON, R. W (1996): Canine and feline endocrinology and 

reproduction. W. B. Saunders Company 
• HAFEZ, E. S. E. ÉS HAFEZ, B. (2000) (ed.): Reproduction in Farm Animals. Lippincot 

Williams and Wilkins, Maryland, USA  
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Állattenyésztés-tudományi Intézet, Állattenyésztési Tanüzem 
• Anirep Állatorvosi Rendelő és Szaporodásbiológiai Szakrendelő 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

• Az óralátogatásra a Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata rendelkezéseiben 
megfogalmazottak érvényesek. A hiányzásokat igazolni kell. Egyéni tanulmányi 
rendet folytató hallgatók az óralátogatás alól felmentést csak írásbeli kérelem, és 
egyedi elbírálás alapján kaphatnak a tárgy előadója aláírásával. 

• A félév elismerésének feltétele az óralátogatás feltételeinek eleget tett hallgatók 
félévét a Neptun rendszerben a szorgalmi időszak végéig elismerjük. 

• Vizsgára jelentkezés. Azok a hallgatók, akik a félév elismerését megszerezték, az 
érvényes szabályzatnak megfelelően jelentkezhetnek vizsgára a NEPTUN rendszeren 
keresztül. A vizsgatételeket a szorgalmi időszak utolsó hetében kiadjuk. 

• Vizsgát halasztani csak a vizsgát megelőző nap 12h-ig lehet. Aki a bejegyzett 
vizsganapon nem jelenik meg utóvizsga tételére kötelezett. 
  

 
Gödöllő, 2011. január 13. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Kecsketenyésztés 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKSJ2336ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék/ Állattenyésztés-
tudományi Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
• Mezőgazdasági mérnök 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Általános állattenyésztés és genetika 
• VAGY Állattenyésztés I. 

 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája: 
1. hét A kecske eredete és háziasítása. A kecsketenyésztés története. A hazai 

kecsketenyésztés fejlődése, lehetőségei. A kecsketenyésztés jelentősége.  
2. hét A kecsketenyésztés szerepe a világban, EU-ban. A kecske termékeinek világpiaci 

helyzete (termelés, kereskedelem, fogyasztás).  
3. hét A kecske fajták hazai és nemzetközi szerepe. A fajták használatának lehetőségei a 

kecsketenyésztésben. 
4. hét A kecskék küllemi bírálatának jelentősége és testalakulásának, testtájainak 

megítélése. 
5. hét A kecskék értékmérő tulajdonságai az egyes hasznosítási típusokban.  
6. hét Kecske tejtermelésének és szaporaságának értékmérő tulajdonságai (tejtermelés, 

összetétel, stb.). 
7. hét A hazai kecske tenyészérték-becslés jelenlegi gyakorlatának értékelése, 

továbbfejlesztésének lehetőségei. 
8. hét Kecskék legeltetés- és tartástechnológiája. 
9. hét A kecskék takarmányozásának elmélete, élettani sajátosságai. A kecskék 

táplálóanyag szükséglete. A takarmányfelvételt befolyásoló tényezők. 
10. hét Kecskék tartástechnológiája (épületek, berendezések, stb.). 
11. hét A ollónevelés és növendéknevelés technológiája: tartás, takarmányozás, itatás, 

kezelések, hízlalás, a tenyészállat-nevelésben és árutermelő állományban. 
12. hét Gidahízlalás, vágóvonal ismertetése, vágógidával szemben támasztott 

követelmények. Kecske hús minőségi tulajdonságai. 
13. hét A gépi fejés biológiai alapjai. A tőgy felépítése. A tejképződés és tejleadás 

mechanizmusa és az azt befolyásoló tényezők (környezet, genetikai). A kecskék 
fejésének sajátosságai. 

14. hét Tejfeldolgozás alapjai. 
15. hét A kecsketenyésztés és tartás a vidékfejlesztésben betöltött szerepe. 



 
Gyakorlatok tematikája: 

1. hét A hazai kecsketenyésztésben jelentőséggel bíró, illetve a jövőben hasznosítható 
fajták értékelése.  

3. hét Tenyésztő szervezet működése, feladatkörei, ENAR. 
5. hét A kecsketenyésztésben alkalmazott tenyésztési eljárások, példákkal. Anyakecske-

használat.  
7. hét A kecskék szaporodásbiológiája. 
9. hét Különböző életkorú kecskék takarmányozása. A kondíció bírálat jelentősege. 
11. hét Kecskék tartástechnológiája (épületek, berendezések, stb.).  
13. hét Tanüzem látogatás. 
15. hét Zárthelyi dolgozat 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
1 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse: Dr. Póti Péter, egyetemi docens, Ph.D.  
3.2. A tárgy előadói és gyakorlatvezetői: 

• Dr. Póti Péter, egyetemi docens 
• Pajor Ferenc, egyetemi tanársegéd 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Bedő Sándor – Vajdai Imre (2001): Állattenyésztési ismeretek gazdálkodóknak. 
Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Molnár Andrea – Molnár József (szerk) (2000): Kecsketenyésztés. GAIA Alapítvány, 
Galgahévíz 

• Vahid Yousefi– Kóbori Judit (2000): Kecsketenyésztők kézikönyve. Mezőgazdasági 
Szaktudás Kiadó, Budapest 

 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Gyakorlat végrehajtására megfelelően felszerelt oktatói terem áll rendelkezésre 
• Gyakorlati témák bemutatására a SZIE-GAK Nonprofit Közhasznú Kft 

Állattenyésztési Tanüzeme áll rendelkezésre 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
 
 



6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 
A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlatokról való igazolt távollét esetén a 
gyakorlati foglalkozást pótolni kell a gyakorlatvezetővel történt egyeztetésnek megfelelően. 
Ez alól csak az a hallgató kivétel, aki egyéni tanulmányi renddel rendelkezik. A gyakorlatról 1 
alkalomtól több igazolatlan hiányzás esetén a hallgató féléve nem ismerhető el.  
Zárthelyi dolgozat írása az 13. héten, a gyakorlaton történik, és kötelező. A zárthelyi 
megírásával összesen 40 pontot lehet szerezni, (10 pont: fajta felismerés, 30 pont: elméleti 
kérdés), melyből 20 pont elérése kötelező a félév elismeréséhez. A zárthelyi dolgozat 
pótlására, illetve javítására egy lehetőség van, csak a szorgalmi időszak alatt. A zárthelyi 
dolgozat pótlása az oktatási időszak utolsó hete, ahol azok a hallgatók is kérhetik a pótlást, 
akik az első zárthelyi dolgozatírásról a tárgyfelelősnél előzetesen egyeztetett módon maradtak 
távol. Ez utóbbi esetben a távolmaradás igazolása a hiányzást kiváltó ok megszűnte utáni első 
előadáson a tárgyfelelősnél történhet.  
A ZH eredmények alapján megajánlott jegyet (jó, jeles), és ezzel vizsgamentességet lehet 
szerezni: 
4-es (jeles) a megajánlott jegy, ha a Hallgató a zárthelyi dolgozat során átlagosan legalább 
76%-os teljesítményt ér el.  
5-ös (jeles) a megajánlott jegy, ha a Hallgató a zárthelyi dolgozat során átlagosan legalább 
86%-os teljesítményt ér el. A jó (4) osztályzatnál gyengébbet nem ajánlunk meg, ez esetben a 
Hallgatónak szóbeli vizsgát kell tennie az egész éves anyagból.  
 
Szóbeli vizsga, kollokvium:  
Vizsgára feliratkozni csak a félév elismerése esetén lehet. A szorgalmi időszak végéig a 
kijelölt vizsganapok valamelyikére a Neptunon megadott időben személyesen fel kell 
iratkozni! Vizsgát halasztani, illetve a bejelentett vizsganapról átiratkozni csak a vizsgát 
megelőző nap 12 órájáig lehet. A vizsga kezdésének időpontja 9.00 óra, és menete 
folyamatos.  
A vizsga két részből áll, az első az un. „minimum kérdések”, melynek során öt rövid 
kérdésből 4-re sikeresen kell megfelelni. A minimum kérdések listája megtalálható a 
gyakorlatvezetőknél. Második rész a szóbeli vizsga. A szóbeli vizsgán maximálisan 100 
pontot lehet szerezni. A vizsga eredménye ötfokozatú osztályozással történik az alábbiak 
szerint:  

Összes pontszám:  érdemjegy:  
86 - 100 pont   jeles (5)  
76 - 85 pont   jó (4)  
61 - 75 pont   közepes (3)  
51 - 60 pont   elégséges (2)  
50 pont alatt   elégtelen (1)  

 
 
Gödöllő, 2011. január 10. 
 

Dr. Póti Péter 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Mesterséges termékenyítés 
1.2. Neptun kódja: SMKSJ2346ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁTTI-SJTT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): - 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: - 
 
Gyakorlatok tematikája: 
1. A mesterséges termékenyítés fogalma, története, alkalmazásának indokai emlősöknél. 

A nőivarú szarvasmarhák nemi szerveinek felépítése, működése: ivarérettség, 
tenyészérettség, nemi ciklus, ivarzás, vemhesség, ellés, involúció, rektális vemhesség 
vizsgálat. 

2. A hímivarú szarvasmarhák nemi szerveinek felépítése, működése. 
A szarvasmarhák mesterséges termékenyítése. tanüzemi szemléltetés. 

3. A nőivarú juhok nemi szerveinek felépítése, működése, zavarai, betegségek. 
4. A hímivarú juhok nemi szerveinek felépítése, működése, zavarai. 

A juhok mesterséges termékenyítése. Tanüzemi szemléltetés. 
5. A nőivarú kecskék nemi szerveinek felépítés3e, működése, előforduló betegségek. 

A hímivarú kecskék nemi szerveinek felépítése, működése. 
A kecske mesterséges termékenyítésének lehetőségei és sajátosságai. Tanüzemi 

szemléltetés. 
6. A nőivarú sertések nemi szerveinek felépítése, működése, betegségei. 
7. A hímivarú sertések nemi szerveinek felépítése, működése. A sertések mesterséges 

termékenyítése. Üzemi szemléltetés. 
8. A nőivarú lovak nemi szerveinek felépítése, működése, betegségei. 
9. A hímivarú lovak nemi szerveinek felépítése, működése. 

A lovak mesterséges termékenyítése. 
10. A nőivarú nyulak nemi szerveinek felépítése, működése, betegségei. 

A hímivarú nyulak nemi szerveinek felépítése, működése. 
A nyulak mesterséges termékenyítése. 
Írásbeli számonkérés. 

11. Madarak hormonális szabályozása. Tojásképződés. 
12. Baromfi mesterséges termékenyítés, faji sajátosságok. 
13. Üzemlátogatás – (Babat: ló, lúd) 
14. Üzemlátogatás – (Kartal: nyúl) 
15. Írásbeli számonkérés 
 



2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 
kimérete: 
0 óra/hét előadás 
4 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse: Dr Kovács Alfréd egy. docens, tud. fokozata: PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

Kovács Alfréd egy. docens, tud. fokozata: PhD 
    Dr. Kovács-Weber Mária egy. Tanársegéd, tud. Fokozata: PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 
1. Szenci, O. (1984): A háziállatok szaporodása és mesterséges termékenyítése. 

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 287. 
2. Látits, Gy. (szerk.) (2000): Szaporodásbiológiai alapismeretek. Mezőgazda Kiadó, 

Budapest, 
3. Pécsi, T. (szerk.)(2007): Házi emlősállatok mesterséges termékenyítése. Mezőgazda 

Kiadó, Budapest, 412. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: - 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Megfelelő felszereltségű telepi partnerek állnak rendelkezésünkre 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 
Óralátogatás:  az előadások látogatása ajánlott, de fakultatív. 
   A gyakorlatokon való részvétel kötelező. 
   Maximum 3 igazolt hiányzás engedélyezett a félév során Az indokolt 
   hiányzás miatt elmulasztott tananyag pótlása kötelező. 
Félévi munka: a hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak.  
Ezen minimálisan a lehetséges pontszám 50 %-át + 1 pontot kell elérni. Sikertelen dolgozat 
esetén – órán kívül – 1 alkalommal lehetséges pótlás, hasonló feltételekkel. 2 sikertelen 
zárthelyi dolgozat esetén a hallgató nem kap félévi aláírást, s nem is vizsgázhat.  
A számonkérés formája: A hallgató által elérhető max. vizsgapontszám összetevői:  
  zárthelyi dolgozat 1.:   20 pont 
  zárthelyi dolgozat 2.:   20 pont 
  szóbeli vizsga:   60 pont 
A hallgatók, a szorgalmi időszak vége előtt 2 héttel meghirdetett vizsganapok egyikére 
(amennyiben érvényes félévvel rendelkezik) kötelesek feliratkozni a NEPTUN rendszer 
szabályai szerint. 



Az ismeretanyag elsajátításának értékelése a maximálisan megszerezhető 100 pont alapján a 
leckekönyvbe bevezetett öt fokozatú osztályozással történik, az alábbiak szerint: 
  Összes pontszám:  Érdemjegy: 
  86 – 100 pont   jeles  (5) 
  76 -   85 pont   jó  (4) 
  61 -   75 pont   közepes (3) 
  51 -   60 pont   elégséges (2) 
  51 pont alatt   elégtelen (1) 
 
 
 
Gödöllő, 2011. január 7. 
 
 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 
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ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Általános állattenyésztés és genetika 
1.2. Neptun kódja: SMKSK2012ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Állatnemesítési-, Sertés-, Baromfi- és Hobbiállat-tenyésztési 
Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnök BSc, nappali 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

SMKAL2021XN 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. TÁJÉKOZTATÓ (oktatási tematika, követelményrendszer ismertetése). A tárgy 
jelentősége, helye a képzési struktúrában  
Domesztikáció fogalma, jelentősége, hatásai 

2. ELMÉLETEK ÉS FELFEDEZÉSEK A GENETIKÁBAN I. Tévhitek. Ismereteink Mendel 
előtt, és Mendel után. 

3. ELMÉLETEK ÉS FELFEDEZÉSEK A GENETIKÁBAN II. Az örökítőanyag természetére 
vonatkozó felfedezések. 

4. A MENDELI GENETIKA ÁLLATTENYÉSZTÉSI ALKALMAZÁSAI. A kvalitatív 
tulajdonságok öröklődésének jellemzői. Az ivar kialakulása és az ivari 
kromoszómához kötött öröklődés. 

5. AZ ÖRÖKLŐDŐ RENDELLENESSÉGEK GENETIKAI OKAI. Kromoszóma aberrációk 
Génmutációk. A rendellenességek kimutatásának lehetséges módszerei 

6. IMMUNOGENETIKA ÁLLATTENYÉSZTÉSI ALKALMAZÁSAI. Vércsoportok, öröklődő 
biokémiai polimorfizmusok 

7. ÉVFOLYAM ZH I. TÉMAKÖR 
8. POPULÁCIÓGENETIKA ÁLLATTENYÉSZTÉSI ALKALMAZÁSAI. A Kvantitatív 

tulajdonságok öröklődésének jellemzői. Populációgenetikai mérőszámok, és 
alkalmazásuk a tenyésztői munka során 

9. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK ÉS HATÁSUK AZ ÁLLATI SZERVEZETRE. Ökológiai genetika. 
Genotípus x környezet interakciók, jelentőségük 

10. TENYÉSZTÉSI MÓDSZEREK I. Teljesítményvizsgálatok. Tenyészértékbecslés. 
Törzskönyvezés  

11. TENYÉSZTÉSI MÓDSZEREK II. A szelekció elvi alapjai. A szelekció módszerei. A 
szelekció eredményességét befolyásoló tényezők  

12. TENYÉSZTÉSI MÓDSZEREK III. Fajtatiszta tenyésztési eljárások. Keresztezések 
13. Az állattenyésztés fejlődéstörténete  
14. ÉVFOLYAM ZH II. TÉMAKÖR 
15. A gazdasági állatok géntartalékainak megőrzése, állatvédelem 

 
Gyakorlatok tematikája: 
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1. A gazdasági állatok rendszertana 
2. Küllemtan. Testtáj ismeret, méretfelvétel 
3. Feladatok a minőségi tulajdonságok öröklődésére 
4. Feladatok az ivari kromoszómához kötött tulajdonságok öröklődésére 
5. Citogenetikai példák 
6. Feladatok az öröklődő betegségekre 
7. Immunogenetikai feladatok  
8. Javító ZH. Gazdasági állatok nevezéktana, egyedi jelölés 
9. Értékmérő tulajdonságok I. 
10. Értékmérő tulajdonságok II. 
11. Populációgenetikai feladatok 
12. Tenyészértébecslési feladatok, Tenyésztésszervezés, zootechnikai feladatok 
13. Feladatok a szelekció témaköréből 
14. Feladatok a beltenyésztésre, heterózistenyésztésre 
15. Javító ZH 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 5 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
3 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Horvainé dr. Szabó Mária, egy. docens, PhD  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• dr. Horvainé dr. Szabó Mária egy. docens 
• Fazekas Natasa tanszéki mérnök 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• SZABÓ F. (szerk.)(2004): Általános állattenyésztés. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 460 
p. 

• Valamint az előadásokon és gyakorlatokon kiadott és megjelölt egyéb irodalom. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Rédei P. György (1987): Genetika. Mezőgazdasági Kiadó - Gondolat. Budapest. p. 
817. kijelölt fejezetei  

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• A küllemtani gyakorlatot a rendelkezésre álló Állattenyésztési Tanüzemben tartjuk 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

• Az óralátogatásra a Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában megfogalmazott 
rendelkezések érvényesek. Ettől eltérni csak a Szabályzatban megengedett keretek 



 3

között lehet. Az gyakorlatok látogatása kötelező. Az előadásokon való részvétel – 
mivel bizonyos témákkal kapcsolatban nincs írásos oktatási segédlet – erősen javasolt. 
Egyéni tanulmányi rendet folytató hallgatók az óralátogatás alól felmentést írásbeli 
kérelem alapján kaphatnak a tárgy előadója, valamint a gyakorlatvezető aláírásával. 

• A félévi teljesítmény javítható, ha a hallgató a szorgalmi időszakban egyéni feladatot 
készít, és azt legkésőbb a szorgalmi időszak 14. hetén (péntek 12 óráig) a Tanszéken 
leadja. A határidő után a dolgozat nem fogadható el. A dolgozatokkal kapcsolatosan 
felmerülő kérdésekről a gyakorlatvezető ad tájékoztatást. 

• A félév elismerésének feltételei: a tárgyból a szorgalmi időszakban 2 évfolyam ZH-t 
iratunk, amelyet mindenkinek – egyéni tanulmányi rendet folytatóknak is – 51% vagy 
e fölötti eredményre meg kell írni. A dolgozatonként max. 50 pont szerezhető. 

A félév elismerésének feltétele dolgozatok eredményes teljesítése, a 26 pont feletti 
eredmény, valamint háromnál nem több hiányzás a gyakorlatokról. 

26 pont, vagyis a 51% alatti eredményeket javítani lehet, illetve szükséges. A 
félév során egy-egy javítási lehetőséget biztosítunk, órarenden kívül, és 
valamennyi érintettnek azonos időben. 

• A tárgyból a vizsgaidőszakban kollokválni kell. A kollokvium tételes vizsga, a 
Tanszék a tételsort legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig kiadja. 

A kollokviumot minimumvizsga előzi meg. A minimumvizsga a kollokvium 
előfeltétele, az elért eredmény a vizsgaeredményébe beszámít. A minimumvizsga a 
vizsgaidőszakban a megadott vizsganapokon tehető le függetlenül a kollokviumtól, 
vagy azzal együtt. A kollokviumra jelentkezés napján tett sikertelen minimumvizsga 
UV köteles. 

• Vizsgára jelentkezés  
A hallgatók a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezhetnek vizsgára a Neptun 
rendszeren keresztül. Vizsgát halasztani csak a vizsgát megelőző nap 12h-ig lehet. Aki 
a bejegyzett vizsganapon nem jelenik meg utóvizsga tételére kötelezett. Vizsgára csak 
a kijelölt oktatóhoz lehet menni. 

• A vizsga eredményének számítása: 
 

Félévi teljesítmények:     
zárthelyi dolgozat I.   50 pont 
zárthelyi dolgozat I.   50 pont  
elérhető maximális pontszám:  100 pont 
      
Vizsga teljesítmények: 
minimumvizsga   20 pont  
kollokvium    80 pont 
elérhető maximális pontszám:       100 pont 
 
A félévi és a vizsga pontszámok 50-50%-os arányban számítanak az érdemjegybe (az 
egyéni feladatra1 kapott pontszám 50%-a hozzáadódik az elért összpontszámhoz) 
Az indexbe a Szabályzat szerinti ponttartományokhoz megadott érdemjegy kerül: 

jeles (5)  86-100 pont 
jó (4)  76-85 pont 
közepes (3)  61-75 pont 

                                                 
1 Fakultatív, maximum 10 pont 
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elégséges (2) 51-60 pont 
elégtelen(1)  51 pont alatt 

 
 
Gödöllő, 2011. január 13. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása
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ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve:  Nyúltenyésztés 
1.2. Neptun kódja : SMKSK2022ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁTTI-ÁSBHT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Szaporodásbiológia 
• Általános állattenyésztés és genetika 

 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. A nyúltenyésztés nemzetközi és hazai helyzete. A legnagyobb termelő, importáló és 
exportáló országai. A magyar termelés és export alakulása. A nagy- és a kisüzemi 
nyúltenyésztés jellemzői. ( 2óra) 

2. A házinyúl szaporítása és nevelése, természetes fedeztetés, Mesterséges 
termékenyítés, ( 2óra) 

3. Szaporítási ritmus, alternatív szaporítási módszerek, vemhességvizsgálat, fialás. ( 
2óra) 

4. Szoptatás és szoptatási módok, elválasztási módszerek. ( 2óra) 
5. Legfontosabb fajták és hibridek bemutatása, ( 2óra) 
6. fajtatiszta tenyésztés és keresztezés, Pannon fehér nyúl, hibridek. ( 2óra) 
7. Viselkedés és welfare, agresszív viselkedés. A nyúl táplálkozási sajátosságai. 

Táplálóanyag szükséglet (energia, fehérje, rost). Ad libitum és korlátozott 
takarmányozás. ( 3 óra ) 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. A házinyúl tartása, épületek, klimatikus hatások ( 2óra) 
2. A házinyúl tartása hűtési-hűtési rendszerek, megvilágítás, szellőztetés ( 2óra) 
3. Tenyész- és hizlaló ketrecek, alternatív tartási mód, etetők, itatók. ( 2óra) 
4. Teleplátogatás (Alsótold) A csoportot négy részre osztjuk és bemutatjuk a tartási 

körülményeket (épület, ketrecek, berendezési tárgyak technológiáját (ondóvétel, ondó 
minősítés, inszeminálás, vemhességvizsgálat), a nevelési módszereket (elletőláda 
előkészítése és ellenőrzése, szoptatási módok, leválasztás, hízónyulak nevelése) és az 
alternatív módszereket (fülkében, nagycsoportban nevelés, alternatív padozatok, 
itatók, biostimulációs módszerek, viselkedés és welfare).( 4x2) óra) 

5.  Konzultáció ( 1 óra ) 
 

2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 
kimérete: 
1 óra/hét előadás 



1 óra/hét gyakorlat 
 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Gippert Tibor mezőgazdaság-tudományok kandidátusa 
címzetes egyetemi docens 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Kustos  Károly tud. s. munkatárs 
 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 
 
Horn P. szerk. 2002: Állattenyésztés 3. (Szendrő Zs.: Nyúltenyésztés és Prémesállat-tenyésztés 

fejezetek) Mezőgazda Kiadó 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Szendrő Zs. 1999: Nyúltenyésztés, szaporítás, felnevelés. Gazda Kiadó. 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
A félév elismerésének feltétele, az évközi számonkérés módja és értékelése: A gyakorlatok 
rendszeres látogatása kötelező. Hiányzás csak orvosi igazolással, vagy a kari oktatási 
dékánhelyettes előzetes engedélyével lehet. A hiányzást a következő gyakorlati foglalkozáson 
igazolni szükséges. Hiányzás-igazolást később nem fogadunk el! A gyakorlatról való igazolt 
hiányzás a félév során csak 4 alkalommal (összesen legfeljebb 8 tanóráról) lehetséges, ennél 
többszöri hiányzás esetén a hallgató féléve nem kerül aláírásra. 

• az óralátogatási kötelezettségre, megengedett hiányzások, száma, pótlás lehetősége 
• félév közbeni feladatok beadása, határidők, azok értékelésére 
• félév közbeni számonkérések és azok értékelésére, pótlás lehetősége 
• a félévi aláírás feltételeire 
• a számonkérés jellege, értékelése 
• A tárgy ismeretének követelménye: az előadások, gyakorlatok és a kötelező 

irodalom anyaga. 
• A tárgy oktatásának módszere: 
• A tárgy oktatása a megadott témakörök szerint előadás és gyakorlat formájában 

történik. Az előadások és a gyakorlatok látogatását a hallgatóktól elvárjuk, de a 
részvételre a SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában előírtakat tekintjük irányadónak. A gyakorlaton való részvétel 
kötelező. 

• A számonkérés módja és a vizsgáztatás rendje: 



• A vizsgára jelentkezés a NEPTUN-on történik. A tananyag ismereteinek 
számonkérése, a vizsgáztatás írásban történik. A vizsgáztatás napján a vizsgára 
feliratkozott hallgatók egyidejűleg írásbeli vizsgát tesznek. Az ismeretanyag 
elsajátításának értékelése a leckekönyvbe bevezetett öt fokozatú osztályzással történik. 
A vizsga érdemjegyét a vizsgalapra való beíráshoz, a tantárgyfelelős adja meg. 

 
Gödöllő, 2011.01.15. 
 
 

Dr. Gippert Tibor 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Baromfitenyésztés 
1.2. Neptun kódja: SMKSK2034ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁTTI-ÁSBHT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Állatélettan 
• Általános állattenyésztés és genetika 

 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. A baromfi. A baromfitenyésztés jelentősége 
2. A baromfi szaporodásbiológiája. Keltetésbiológia. 
3. Mesterséges baromfikeltetés. 
4. Tyúktenyésztés, -szülőpártartás. 
5. Étkezési tojástermelés. 
6. Húscsirkenevelés. Roasterhizlalás. 
7. Gyöngytyúk-, japánfürjtenyésztés. I. zárthelyi írása. 
8. Pulyka-, pávatenyésztés. 
9. Lúdtenyésztés. 
10. Lúdárutermelés. 
11. Kacsatenyésztés. II. zárthelyi írása. 
12. Pézsmakacsa-tenyésztés. Mulárdkacsatartás. 
13. Galambtenyésztés. 
14. Futómadarak tenyésztése. 
15. Baromfitartás intézmény- és szabályozórendszere. Állatjóllét. 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. A baromfi testtájai. (2 tanóra) 
2. Baromfitelep létesítésének előírásai. Az istálló előkészítése az állatok fogadásához. (2 

tanóra) 
3. A baromfitenyésztés információs rendszere (BIR, TIR). (2 tanóra) 
4. A tyúktartás épületei, berendezései. (2 tanóra) 
5. Tyúk küllemi, faji sajátosságai, elnevezései, fajták, hibridek. (2 tanóra) 
6. Őshonos baromfifajok. Gödöllő KÁTKI (4 tanóra) 
7. Pulyka, gyöngytyúk faji sajátosságai, elnevezései. Fajták, hibridek. A pulyka és 

gyöngytyúktartás épületei, berendezései. (2 tanóra) 
8. Biotojástermelés. Veresegyháza (4 tanóra) 
9. Lúd faji sajátosságai, elnevezései, fajták, hibridek. A lúdtartás épületei, berendezései. 

(2 tanóra) 
10. Lúdtenyésztés, lúdkeltetés. Gödöllő-Babat (3 tanóra) 



11. Kacsa faji sajátosságai, elnevezései, fajták, hibridek. A kacsatartás épületei, 
berendezései. (2 tanóra) 

12. Brojlertermelés. Aszód (4 tanóra) 
13. Tanulmányút (23 tanóra) 
14. Tyúkszülőpártartás, csibekeltetés. Mogyoród, Kamarás Kft. (4 tanóra) 
15. A baromfiak szállításának állathigiéniai és állatvédelmi követelményei. A 

vágóbaromfiak felkészítése a szállításra és a vágásra. (2 tanóra) 
 

2.2. A tantárgy kreditértéke: 8 
kimérete: 
4 óra/hét előadás 
4 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Kozák János, egyetemi tanár, tud. fokozata: CSc 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

  Kustos Károly, tudományos munkatárs, tud. fokozata: - 
  Dr. Kovács-Weber Mária, egyetemi tanársegéd, tud. fokozata: PhD 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 
 

Horn P. (2000) (szerk): Állattenyésztés 2. Baromfi, haszongalamb. Budapest, Mezőgazda Kiadó, 
419 p. kijelölt fejezetei: 7,23., 68-144., 147-162., 178-211., 213-232., 253-333., 335-338., 
346-404. oldal 

Kozák J. (1999): Magyarország baromfigazdasága és szabályzórendszerének EU-
konformitása (Baromfitartás, piacszabályozás, állatvédelem). Budapest, 
AGROINFORM Kiadó, 131 p. kijelölt fejezetei 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

 
Bogenfürst F. (2004): A keltetés kézikönyve. Budapest, Gazda Kiadó, 278 p. 
Bogenfürst F. (1999): Kacsák. Házikacsák, pézsmarécék, mulárdkacsák, díszrécék. 

Kézikönyv. Budapest, Gazda Kiadó, 325 p. 
Bogenfürst F. (1992): Lúdtenyésztők kézikönyve. Budapest, Új Nap Lap- és Könyvkiadó, 

267 + XVII p 
Czibulyás J., Tóth S. (2003): A japánfürj tenyésztése. Gazda Kiadó, 88 p. 
Gere T. (2005): Gazdasági állatok viselkedése VI. A baromfi viselkedése. Budapest, 

Szaktudás Kiadó 216 p. 
Kozák J. (1999): Magyarország baromfigazdasága és szabályzórendszerének EU-

konformitása (Baromfitartás, piacszabályozás, állatvédelem). Budapest, 
AGROINFORM Kiadó, 131 p. 

Minnar M. (2002): Emutenyésztők kézikönyve. Tata, Pannon Emu, 328 p. 
Mucsi I., Komlósi J. (szerk.) (2007): A strucctenyésztés kézikönyve. A strucc és egyéb 

futómadarak tenyésztése. 
Oldnettel, J. (2003): Díszszárnyasok. Budapest, HOGYF EDITIO, 163 p. 
Sütő Z. (1997): A pulyka. Tenyésztés, tartás, hizlalás. Budapest, Gazda Kiadó és 

Mezőgazda Kiadó, 180 p. 
Szalay I., Barna J., Körösiné Molnár A. (2004): A gyöngytyúk. Budapest, Mezőgazda 

Kiadó, 152 p. 



Zoltán P. (szerk.) (1997): Baromfihús- és tojástermelők kézikönyve. Budapest. 
Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Kft., 496 p. 

 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: - 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 
A félév elismerésének feltétele, az évközi számonkérés módja és értékelése: A gyakorlatok 
rendszeres látogatása kötelező. Hiányzás csak orvosi igazolással, vagy a kari oktatási 
dékánhelyettes előzetes engedélyével lehet. A hiányzást a következő gyakorlati foglalkozáson 
igazolni szükséges. Hiányzás-igazolást később nem fogadunk el! A gyakorlatról való igazolt 
hiányzás a félév során csak 4 alkalommal (összesen legfeljebb 8 tanóráról) lehetséges, ennél 
többszöri hiányzás esetén a hallgató féléve nem kerül aláírásra. A félév során az első 
alkalommal a 7., a második alkalommal a 11. oktatási héten az – első zárthelyin az 1-6. hét, a 
második zárthelyin a 7-10. hét tananyagából – az előadáson zárthelyi dolgozat írására kerül 
sor, melyen maximum 15-15 pontot lehet elérni. Pótzárthelyi írására, illetve javítására egy 
alkalommal – az 1-13. hét tananyagából – a 14. oktatási héten órarendi időn kívül kerül sor. 
Aki a szorgalmi időszakban 16 pontnál kevesebbet ér el félévi aláírást nem kaphat. 
Szóbeli vizsga: kollokvium. Vizsgára feliratkozni csak a félév elismerését megszerzett 
hallgatónak lehet a NEPTUN-on megadott vizsganapokra. Vizsga érdemjegyét a zárthelyin 
elért pontszámok (maximum 30 pont), valamint a szóbeli kollokviumon megszerzett pontok 
(maximum 70 pont) együttesen alakítják ki a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megadott 
ponthatárok figyelembevételével. A kollokviumot a vizsga napján minimumvizsga előzi meg 
az előzetesen kiadott minimunkérdésekből. Sikertelen minimumvizsgára a hallgató elégtelen 
(1) érdemjegyet kap. A szóbeli vizsgán két tételhúzásra kerül sor, így tételenként legfeljebb 
35-35 pont szerezhető. Az eredményes vizsgához mindkét tételt legalább elégséges (2) szinten 
(minimum 18 pontra) kell teljesíteni. Ha valamelyik tételre a hallgató elégtelen (1) 
érdemjegyet kap (18 pont alatti teljesítmény esetén), akkor a vizsga eredménye – a félév 
folyamán szerzett pontszámoktól és a másik tételre adott választól függetlenül – elégtelen (1) 
lesz. 
 
Gödöllő, 2011. január 7. 

Dr. Kozák János 
     tárgyfelelős 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Sertéstenyésztés 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKSK2054ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Állattenyésztés-tudományi Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnök Bsc 
 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Állatélettan (SMKAE 2012ÁN), Általános állattenyésztés és genetika 
(SMKSK2012ÁN) 

 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. Tantárgyismertető. A sertéstenyésztés világgazdasági helyzete. 
2. A sertéstenyésztés kialakulása Magyarországon. A hazai sertéstenyésztés jelenlegi 

helyzete, jövőbeni feladatai. A sertés eredete, domesztikációja. 
3. Tenyészcél. Értékmérő tulajdonságok. TÉB. 
4. Tenyésztési eljárások 1. Fajtatiszta tenyésztés. 
5. Tenyésztési eljárások 2. Keresztezés, hibridizáció. 
6. A sertések leggyakoribb öröklődő, valamint fertőző betegségei. 
7. A tenyészsertések tartása. Trágyakezelés a sertéstelepen. 
8. Malacnevelés. Malac utónevelés /alternatív módszerek/. 
9. Növendék sertések tartása, takarmányozása. 
10. A sertések hizlalása. 
11. Alternatív hizlalási módszerek. 
12. Baconsertések, sonkasertések, öreg sertések hizlalása. 
13. Vágott sertések kereskedelmi osztályozása. 
14. A sertés klímaigénye, az épület típusa, valamint a tartásmódok kapcsolata az állatok 

igényeivel. 
15. Sertések kisüzemi tartásának módszerei 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Sertések kor, ivar és hasznosítás szerinti elnevezése, sertéstípusok 
2. Sertés fajtacsoportok, fajtatan 
3. A küllem szerepe a sertéstenyésztésben, a sertés küllemi bírálata. A sertések 

törzskönyvezése. 
4. A sertés teljesítményvizsgálata 
5. A sertés szaporítása és felnevelése 
6. A sertéstelepek tervezése, a létesítmény szempontjai, állományrotáció, 

épülethasznosítás 
7. I. Zárthelyi dolgozat 



8. Sertések takarmányozása 
9. Sertéshús termelés, vágási technológiák, EUROP minősítés 
10. Húsminőség 
11. A sertéstenyésztés hazai törvényi szabályozása. Tenyésztő egyesületek szerepe. 
12. Etológia és welfare a sertéstenyésztésben. A sertések termelési környezetének 

ellenőrzése. 
13. Ökológiai szemlélet a sertéstenyésztésben 
14. II. Zárthelyi dolgozat 
15. Tanulmányi kirándulás 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 5 

kimérete: 
4 óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Kovács Alfréd, egyetemi docens  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Kótiné Seenger Julianna, egyetemi tanársegéd 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Horn, P. /szerk./ /2000/: Állattenyésztés 3. Sertés, nyúl, prémes állatok, hal. 
Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Kozma, Gy. /1997/: Sertéstenyésztés és tartás. Gazdakönyvtár. Mezőgazda Kiadó, 
Budapest, 208. 

• Hulsen, J.-Scheepens, K. /2008/: Jelez a sertés. Nedvet Bt. Veresegyház, Wekerle 
Csoport, 104. 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Egy tantárgyi gyakorlaton a hallgatók számára üzemlátogatás szervezése. 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Amelyben ki kell térni: 

• Óralátogatás. Félév elismerés. 

Az előadások látogatása fakultatív, a gyakorlatokon való részvétel viszont kötelező. 
Egyéni tanulmányi rendet folytató hallgatók az óralátogatás alól felmentést írásbeli 
kérelem alapján kaphatnak a tárgy előadója, illetve a gyakorlatvezető aláírásával. A félév 
elismerésének egyik legfontosabb feltétele a gyakorlatokról történő maximum 3 hiányzás, 
amelyet a hallgató köteles igazolni, és az adott témát másik csoportnál pótolni. A másik 



alapkövetelmény, hogy az évközben írt 2 zárthelyi dolgozatot legalább 51%-ra, azaz 
egyenként 11 pontra szükséges teljesíteni. A 2 dolgozat maximális teljesítése esetén 2*20, 
azaz 40 pont érhető el. Sikertelen dolgozat esetén a javítás kötelező. A félév során 
mindkét dolgozatot követően egy-egy javítási lehetőséget biztosítunk, órarenden kívül, 
minden érintettnek azonos időpontban. 
 
• Vizsgázás. 
A félév szorgalmi részének sikeres teljesítése esetén a hallgató aláírást kap a NEPTUN 
rendszerben, ami jogosulttá teszi a vizsgára való jelentkezésre. A kihirdetett 
vizsgaidőpontot megelőző nap 12 óráig történhet a feljelentkezés, illetve annak 
visszavonása. A vizsgáról való távolmaradás utóvizsga kötelezettséget jelent. A hallgatók 
a tételes vizsga tételsorát legkésőbb a szorgalmi időszak végéig megismerik. 

A félévet jellemző érdemjegy a szorgalmi időszakban megszerezhető max. 40 pont, 
valamint a vizsgán elérhető max. 60 pont összesítéséből alakul ki. Vizsgaidőszakot 
halasztó hallgatók a tantárgy vizsgáit később, CV formában tehetik le. Aláírás hiányában a 
félévet meg kell ismételni.  

 
Egyéb kérdésekben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó pontjai az irányadók. 
 
 
Gödöllő, 2011. január 14. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Alkalmazott Etológia 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKSK2314ÁN  
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KTI, Agrár-Környezetgazdálkodási Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnök 
• Mezőgazdasági agrármérnök 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. Etológiai alapfogalmak. Az állati viselkedés vizsgálatának módszerei. 
2. Motiváció, abnormális viselkedésformák. 
3. A viselkedés mechanizmusa.  
4. Az állatok háziasítása, a háziasított és a vadállatok viselkedésének összehasonlítása. 
5. Az állatok társas viselkedése. 
6. Az állati tanulás, a tanulás alapelveinek alkalmazása a napi gyakorlatban. 
7. A lovak etológiája. 
8. A házi sertés etológiája. 
9. A házi nyúl és a házi tyúk etológiája. 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. A dióspusztai angol telivér ménes meglátogatása. Az angol telivér fajta ismertetése, a 
ménes története, a ménesi tartás körülményei. 

2. A Budapesti Állatkert meglátogatása. Az állatkerti állatok tartásának speciális 
kérdései, a környezetgazdagítás lehetőségei. 

3. A KASZK Táncsics Mihály Szakképző Intézet Floch pusztai tangazdaságának 
meglátogatása. A hátaslovak, tejelő szarvasmarhák, tenyész- és hízó sertések 
tartásának ismertetése. Az ember-állat kapcsolat kérdései.  

4. A kutyák viselkedésének ismertetése, a kutyák egymás közötti és emberekkel történő 
kommunikációjának bemutatása gyakorlati példákon keresztül (meghívott előadó). 

5. Az állatjólét etológiai vonatkozásai, az állatjólét mérése (meghívott előadó). 
 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
x óra/hét előadás 
4 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Tóthné Maros Katalin, egyetemi adjunktus, PhD 



3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: Tóthné Maros Katalin 
 Felkért gyakorlatvezetők/előadók:  

Tóth Péter (Floch puszta) 
Dénes Péter (Dióspuszta) 
Kámán Viktória - kutyakiképző 
Pencz Levente (Fauna Egyesület) 
 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Tóthné Maros Katalin (szerk): Általános etológia. A háziállatok viselkedése. Egyetemi 
jegyzet 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Csányi Vilmos (2002): Etológia 
 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
  
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az órák látogatása és a külső helyszíneken tartott gyakorlatokon való részvétel kötelező, ezek 
egyben a félévi aláírás feltételei. A külső helyszíneken tartott gyakorlatok nem pótolhatóak, 
ezért ezekről csak indokolt esetben (pl. betegség) lehet távol maradni. A többi 
előadásról/gyakorlatról igazolatlanul maximum 2 alkalommal lehet távol maradni. A 
szorgalmi időszak végén a hallgatók egy gyakorlati naplót kötelesek leadni, melyben a külső 
helyszíneken tapasztaltakról, tanult ismereteikről kell számot adniuk. A gyakorlati napló 
leadása a szóbeli vizsga feltétele.  
Amelyben ki kell térni: 
 
 
Gödöllő, 2011-01-13 
 
 

Tóthné Dr. Maros Katalin 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Klasszikus genetika  
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKSK481XBN  
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Állatnemesítési-, Sertés-, Baromfi- és Hobbiállat-tenyésztési 
Tanszék/ÁTTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági Biotechnológus MSc 
• Állattenyésztő mérnök BSc 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Genetika {SMKNG201XXN} 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. A klasszikus genetika fogalma, tárgya, szerepe az állattenyésztésben 
2. Klasszikus genetikai alapfogalmak 
3. A genetika alaptörvényei 
4. Monohibrid géninterakciók 
5. Dihibrid géninterakciók 
6. Letális allél, öröklésmenete, pleiotrópiája, domináns letális fenotípus 
7. Eltérések a mendeli hasadási arányoktól 
8. Fenotípus reakció normája és alkalmazása 
9. Fenotípusos expresszió: episztázis/szuppresszió/penetrancia/expresszivitás 
10. Nemhez kötött öröklésmenet. Dóziskompenzácó a hím és női egyed között 
11. Mutáció elmélet 
12. Kapcsoltság, szinténia, kontig, MAS és kapcsoltság 
13. Frameshift mutáció és frameshift algebra 
14. Genetikai szabályozás: operátor, promóter, represszor gén stb. 
15. Poligénes öröklés, génszámbecslés 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Az egyes témakörökhöz kapcsolódó gyakorlati példák megoldásai 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
1 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Horvainé dr. Szabó Mária, egy. docens, PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Horvainé dr. Szabó Mária, egy. docens 



 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Rédei P. György (1987): Genetika. Mezőgazdasági Kiadó - Gondolat. Budapest. p. 
817. kijelölt fejezetei  

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Robert F. Weaver-Philip W. Hedrick: Genetika. 2000. PANEM Kiadó, Budapest. 
• A genetika évszázada. (1976) Kriterion Könyvkiadó. Bukarest.p. 287. 
• Oroszl L. (szerk.)(1980): Klasszikus és molekuláris genetika. Akadémia Kiadó. 

Budapest. p. 357 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

• Az óralátogatásra a Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata rendelkezéseiben 
megfogalmazottak érvényesek. A hiányzásokat igazolni kell. Egyéni tanulmányi rendet 
folytató hallgatók az óralátogatás alól felmentést csak írásbeli kérelem, és egyedi elbírálás 
alapján kaphatnak a tárgy előadója aláírásával. 

• A félév elismerésének feltétele az óralátogatás feltételeinek eleget tett hallgatók félévét a 
Neptun rendszerben a szorgalmi időszak végéig elismerjük. 

• Vizsgára jelentkezés. Azok a hallgatók, akik a félév elismerését megszerezték, az érvényes 
szabályzatnak megfelelően jelentkezhetnek vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül. A 
vizsgatételeket a szorgalmi időszak utolsó hetében kiadjuk. 

• Vizsgát halasztani csak a vizsgát megelőző nap 12h-ig lehet. Aki a bejegyzett vizsganapon 
nem jelenik meg utóvizsga tételére kötelezett 

 
Gödöllő, 2011. január 17. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Szaporodásbiológia 
1.2. Neptun kódja: SMKSL2012ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁTTI-SJTT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki BSc. 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): Állattan  
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának havi (blokkosított) tagolású tematikája: (egy félév=28 óra) 
 
Előadások tematikája:  
 
1. A szaporodásbiológiai folyamatok endokrin szabályozása. A szaporodás központi 

idegrendszeri szabályozása, a gonádműködés neuroendokrin kontrollja. Szexuál 
szteroidok – produkció, transzport, metabolizmus 

2. A nőivarú emlősök szaporodásbiológiájának alapjai I. A petefészek felépítése, 
ovogenezis, petesejt szerkezete, tüszőérés, ovuláció. A petevezető, méh, hüvely 
szerkezete, korai barázdálódás a petevezetőben, implantáció a méhben.  

3. A nőivarú emlősök szaporodásbiológiájának alapjai II. ösztrusz, ivari ciklus, endokrin 
változások, a méh- és hüvelynyálkahártya változásai. A méhlepény kialakulása, típusai, 
funkciója. Vemhesség, ellés, postpartum időszak szaporodásbiológiája. 

4. A nőivarú emlősök szaporodásbiológiájának alapjai III. A tőgy szerkezete, a tejtermelés 
élettana. 

5. A házinyúl szaporodásbiológiájának alapjai. A szaporítószervek morfológiája,  működése, 
szaporítási technikák, szaporasági mutatók házinyúlban. 

6. A hímivarú emlősök szaporodásbiológiájának alapjai I. A hímivarú állatok nemi 
készülékének felépítése, here szerkezete, spermatogenézis. A Sertoli sejt szerkezete, 
működése, a spermium felépítése. Spermavétel, az ejakulátum összetétele, a sperma 
folyékony eltartása és mélyhűtése. 

7. A hímivarú emlősök szaporodásbiológiájának alapjai II. természetes párasítás vs 
mesterséges termékenyítés, a termékenyülés folyamata (kapacitáció, akroszóma-reakció). 
Gyakorlati bemutatók. 

8. Madarak szaporodásbiológiája. Hímivarú madarak szaporodásbiológiájának alapjai, 
mesterséges termékenyítés az egyes baromfifajokban. Nőivarú madarak 
szaporodásbiológiájának alapjai, az endokrin szabályozás eltérései madarakban. 
Keltetésbiológiai alapok, embrionális fejlődés madárban.  

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 
       Havi óraszám-  témától függően – blokkosítva 4, 5, 6 és 7 óra között változik 
 



3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse: Dr. Barna Judit, tudományos főmunkatárs, tud. fokozata: PhD 

 
Előadások tartásában a tantárgyfelelősön kívül részt vesznek: 
• Dr. Mézes Miklós egyetemi tanár, professzor SZIE 
• Dr. Rátky József címzetes egyetemi tanár, professzor, ÁTK 
• Dr. Bárdos László egyetemi tanár, professzor, SZIE 
• Dr. Gábor György címzetes egyetemi tanár, professzor, ÁTK 
• Dr. Virág Györgyi tudományos munkatárs, KÁTKI 
• Dr. Egerszegi István tudományos főmunkatárs, ÁTK 
• Dr. Liptói Krisztina tudományos főmunkatárs, KÁTKI 
• Dr. Ferencziné dr. Szőke Zsuzsanna tudományos munkatárs, Soft Flow Hungary Kft.   

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Előadások anyaga (e-learning oldalán) 
• Látits Gy. (2006): Szaporodásbiológiai alapismeretek. Mezőgazda Kiadó, Budapest 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 
– Becze  J.  (1983)   A hímivarú háziállatok  szaporodásbiológiája. Mezőgazdasági Kiadó, 

Budapest. 
– Becze  J.  (1981)   A  nőivarú  háziállatok  szaporodásbiológiája. Mezőgazdasági Kiadó, 

Budapest. 
– Haraszti J., Zöldág L. ( 1993) A háziállatok szülészete és szaporodásbiológiája. 

Mezőgazda Kiadó, Budapest 
– Péczely P. (1987) A madarak szaporodásbiológiája. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 
– Heszky L., Fésűs L., Hornok L. (2005) Mezőgazdasági biotechnológia. Agroinform Kiadó, 

Budapest  
– Folyóiratok: 

– Állattenyésztés és Takarmányozás 
– Magyar Mezőgazdaság 
– A Baromfi 
– Baromfiágazat 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 

• A félévi aláírás feltétele:  
o az előadásokon való részvétel (maximum 4 óra hiányzás megengedett) 
o pontgyűjtés a félév során a leadott anyagokból 5-6 tesztkérdés rövid határidőn 

belüli megoldása, max. 35 pont, amiből az aláíráshoz 18 szükséges.   



 
• A számonkérés: 

Írásbeli vizsga (összesen 65 pont) 
 

• A vizsgajegy a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban leírt, 100 pontos értékelési 
rendszer alapján kerül megállapításra (a félévi pontgyűjtés + az írásbeli pontok 
összege) 

 
0-50 pont:   elégtelen 
51-60 pont:  elégséges 
61-75 pont:  közepes 
76-85 pont:  jó 
86-100 pont:  jeles 

 
 
Gödöllő, 2011. január 14. 
 

        
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Takarmánygazdálkodás 
1.2. Neptun kódja: SMKTK2013ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁAI-TAKT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Mezőgazdasági alapismeretek I. és II (Állattenyésztő mérnök B.Sc.hallgatók részére) 
• Nincs előkövetelmény (Agrármérnök M.Sc. hallgatók részére) 

 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív -a megfelelő aláhúzandó) tartalmi jellemzői: 
 
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a szálas- és egyéb tömegtakarmányok, az 
abraktakarmányok valamint az egyes élelmiszeripari melléktermékek tartósításával és 
hasznosításával, nagy-, közép- és kisüzemi alkalmazhatóságával, ezen területek fontosabb 
műszaki és gyakorlati vonatkozásaival. A tantárgy gyakorlatok formájában tárgyalja a 
tartósított takarmányok felhasználásának ütemezését, tervezését, a silóterek/szénatárolók 
méretezését, a takarmánygazdálkodás alapjait.  
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 
 
1. előadás Bevezetés. Takarmányelőállítás: a tömegtakarmányok tartósítása erjesztéssel. Az 

erjedés során lejátszódó biokémiai folyamatok.  
2. előadás Az erjedés mikroorganizmusai. Az erjedés szakaszai.  
3. előadás Az erjedést befolyásoló tényezők.  
4. előadás Hagyományos és korszerű, kis- közép- és nagyüzemi körülmények között 

alkalmazott silótípusok Magyarországon és Európa más országaiban. 5. előadás 
Takarmány-konzerválás Magyarországon: termesztett takarmánynövényeink és silózásuk 
módszerei (silókukorica). A silókukorica-szilázs minőségét befolyásoló főbb tényezők. A 
silózás kis-, közép- és nagyüzemi technológiája, hagyományos és korszerű módszerek.  

6. előadás Takarmány-konzerválás Magyarországon: termesztett takarmánynövényeink és 
silózásuk módszerei (lucerna és a szilázsfüvek új generációja: új olaszperje fajták és 
hibridek). A silózás kis-, közép- és nagyüzemi technológiája, hagyományos és korszerű 
módszerek.  

7. előadás Takarmány-konzerválás Magyarországon: melléktermékek (nedves sörtörköly, 
CGF, répaszelet) tárolása (rövid távú tárolása: 7-14 nap) és silózása (hosszú távú tárolás: 1 
év). A nedves roppantott kukorica erjesztve történő tárolása.  

8. előadás A silózás veszteségei, az aerob stabilitást befolyásoló tényezők, silófal-
mendzsment.  

9. előadás Az erjedés szabályozásának módszerei I.  
10. előadás Az erjedés szabályozásának módszerei II.  



11. előadás Takarmányelőállítás: a takarmányok tartósítása szárítással. Természetes és 
mesterséges szénaszárítás. A szénakészítés során fellépő veszteségek. Zöldtakarmányok 
forrólevegős gyorsszárítása.  

12. előadás A TMR-technológia alkalmazásának jelentősége a tejelő tehenészetekben, 
előnyei, műszaki vonatkozásai és hatása az állati termelésre.  

13. előadás Szemes termények szárításának biológiai alapjai. A szemes termények 
szárításának berendezései. A szemes termények szárításának technológiai folyamatai. A 
szemestakarmányok tárolása, a tárolás közben lejátszódó életfolyamatok. A nyers és 
alapanyagok tisztítása, aprítása.  

14. előadás Az abrakkeverék gyártás fő műveletei. A komponensek adagolása és mérése, 
keverése, a homogenizálás. Az abrakkeverék gyártásnál alkalmazott különleges eljárások. 
A keverőüzemek berendezései és technológiai folyamatai.  

15. előadás A tömeg- és abraktakarmányokban előforduló szántóföldi és raktári 
penészgombák által termelt toxinok és hatásuk az állati szervezetre. A megelőzés 
gyakorlati és műszaki vonatkozásai a betakarítás, a tartósítás és a tárolás során.  

 
Gyakorlatok tematikája: 
 
1. gyakorlat Abrak- és tömegtakarmányok éves szükségletének számítása kérődzők 

(szarvasmarha, juh) és monogasztrikus állatok esetében.  
2. gyakorlat Tömegtakarmányok éves szükségletének számítása egy tehenészeti telepen. Az 

éves tömegtakarmány-bázis tárolásának (falközi siló, fóliatömlő és bálaszenázs valamint 
szénatároló pajta) és az egyes tárolók kapacitásának tervezése. Mérnöki feladat. Tömörség 
számítása a silózási technológia alapján (számítógépes modellezés).  

3. gyakorlat Az abrakkeverék gyártás során alkalmazható számítógépes takarmányadag 
optimalizálás.  

4-5. gyakorlat Telep/üzemlátogatás (tömegtakarmányok tartósítása, tárolása és felhasználása)  
6-7. gyakorlat Üzemlátogatás (abraktakarmányok előkészítési eljárásai, tárolása és 

felhasználása)  
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
1 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr Orosz Szilvia egy. docens, tud. fokozata: Ph.D. 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr Orosz Szilvia egy. docens, tud. fokozata: Ph.D. 
• Dr Hausenblasz József tud. munkts., tud. fokozata: - 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Előadás- és gyakorlati jegyzet  
• Vetési M. (szerk.) (2007): Általános takarmányozástan. Jegyzet BSc szakos hallgatók 

részére. SZIE, MKK, Gödöllő. 
• Schmidt J. (2003): A takarmányozástan alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

 



4.2. Ajánlott irodalom: 
• Tóth J (szerk.) (2000): Szálastakarmányok betakarítása, tárolása és etetése. 

Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest 
• Szűcsné  Dr. Péter Judit – Dr.Avasi Zoltán (2005): Amit a jó szilázskészítéshez tudni 

kell. Szoliter Nyomda. ISBN 9634827232Hódmezővásárhely 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Megfelelő felszereltségű takarmányvizsgáló oktató laboratórium áll rendelkezésre 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon és az üzemlátogatáson való részvétel 
kötelező. A tárgy elfogadásának feltétele a legfeljebb 3 igazolt hiányzás. Hiányzás esetén 
igazolás bemutatása szükséges, továbbá az adott gyakorlati óra tananyagából a hallgató 
szóban beszámol a szorgalmi időszak alatt. A gyakorlatokat részben üzemekben, részben a 
Tanszéki laboratóriumban tartjuk. Az üzemlátogatásokról Feladatlapot kell kitölteni és 
beadni a gyakorlatvezetőnek, az általa megszabott határidőig. 
A gyakorlatok teljesítésének feltétele: 

• Legfeljebb 3, igazolt hiányzás. 
• Határidőre beadott Feladatlap az üzemlátogatásokról. 

A tantárgy szóbeli kollokviummal zárul, kollokviumot csak az tehet, akinek a félévi aláírása 
rendben van.A kollokvium érdemjegye 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak 
szerint:  
Az érdemjegy: 

0-50 pont elégtelen 
51-60 pont elégséges 
61-75 pont közepes 
76-85 pont jó 
86-100 pont jeles 

 
 
 
Gödöllő, 2011. január 13. 
 
 

 
……………………………. 

Dr. Orosz Szilvia 
Egyetemi docens, tárgyfelelős 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Általános takarmányozástan 
1.2. Neptun kódja: SMKTK201XXN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁAI-TAKT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnöki 
• Állattenyésztő mérnöki 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Állatélettan 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 
1.  A takarmányozás jelentôsége. Takarmány, táplálóanyag fogalma. A takarmányok táplálóhatásának 
mérése:takarmányegység. A táplálóhatás kifejezése a takarmányok energia-tartalma alapján. Az egyes 
állatfajok esetében használatos energia értékelések. A takarmányok értékelésének szempontjai 
2. A takarmányok összetétele. A takarmányok összetételét befolyásoló tényezôk. A takarmány 
víztartalmának táplálkozásélettani szerepe. A takarmányok szárazanyag-tartalma. Szárazanyag-
szükséglet, az állat takarmány-felvevô képessége 
3. A takarmányok N tartalmú anyagai. Aminosavak. A fehérjék értékesülése, az aminosavak hozzá-
férhetôsége. A takarmányok biológiai értéke. Az állatok fehérjeellátása: Védett fehérje, NPN anyagok  
4. A takarmányok zsírtartalma. A zsírok szerepe a takarmányozásban. A zsírok minôsége. Esszenciális 
zsírsavak. A zsírok kihasználását befolyásoló tényezôk. A zsírok avasodása. 
5. A takarmányok nyersrosttartalma. A nyersrost emészthetôsége. A nyersrost hatása a többi 
táplálóanyag emészthetôségére. Az állatok rostellátása. A van Soest-féle sejtfalanalízis ismertetése, 
NSP anyagok és takarmányozási szerepük.  
A N mentes kivonható anyagok és takarmányozási jelentôségük 
6.  Biológiailag aktív és járulékos anyagok. A vitaminok szerepe a gyakorlati 
takarmányozásban .A takarmányok vitamintartalma és az addicionális vitaminkészitmények 
A takarmányok egyéb biológiailag aktív anyagai: Ismeretlen Növekedési Faktor (UGF) és állati 
Protein Faktor (ÁPF), antinutritív anyagok 
7. A takarmányok ásványianyag tartalma, szerepe. Az ásványi anyagok kihasználása 
Az ásványi anyag ellátás ellenôrzése. Makroelemek.  
8. A takarmányok ásványianyag tartalma, szerepe. Az ásványi anyagok kihasználása 
Az ásványi anyag ellátás ellenôrzése. Mikroelemek. 
9. A szerves anyagok forgalma: Emésztés, felszívódás, értékesülés. Az emészthetôség meghatározása. 
A szervetlen anyagok forgalma. Sav-bázis egyensúly 
Kérôdzô állatok sav-bázis egyensúlya, monogasztrikus állatok sav-bázis egyensúlya 
10. A takarmányozás higiénia alapjai: a szemes takarmányok eltartása. 
Abraktakarmányok előkészítése  
11. Takarmánykonzerválás: silózás I.  
12. Takarmánykonzerválás: silózás II. 
13. Takarmánykonzerválás: szénakészítés  
14. A takarmányok toxikus anyagai  



15. Takarmány adalékanyagok jelentősége és használata  
 
Gyakorlatok tematikája: 
1. Bevezetés 
2.-3. Takarmányismeret.  
4-7. Üzem-látogatás 
8. Takarmányismeret 
9. Egyes takarmányok komplex értékelése, tömegtakarmányok érzékszervi bírálata 
10 Takarmányismeret beszámoló 
11. A kérődző takarmányok energia-értékelése, energia forgalom. 
12 A szarvasmarha takarmányozása: emésztés-élettani sajátosságok. A kérődző takarmányok   
fehérje-értékelése 
13.-14. Monogasztrikus állatok takarmányainak energiaértékelése. Abraktakarmányok minősítése 
15.  Értékelés, pót-, ill. javító beszámoló 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr Vetési Margit egy. docens, tud. fokozata: CSc 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr Erdélyi Márta egy. docens, tud. fokozata: Phd 
• Dr Hausenblasz József tud. munkts., tud. fokozata: - 
• Dr Balogh Krisztián, tud.munkts.,  tud.fokozata: Phd 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Vetési M. (szerk.)(2007): Általános takarmányozástan. Jegyzet BSc szakos hallgatók 
részére SZIE, MKK, Gödöllő 1-121. 

• Vetési M. (szerk.)(2000): Takarmányozási gyakorlatok II. SZIE, MKK, Gödöllő, 1-61. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Schmidt J. (2003): A takarmányozástan alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Megfelelő felszereltségű takarmányvizsgáló oktató laboratórium áll rendelkezésre 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 
gyakorlatról lehet hiányozni, de a hiányzásokat pótolni kell: szóbeli beszámoló, valamint 
pótlásként beadandó faladat formájában.  



A gyakorlatokat részben üzemekben, részben a Tanszéki laboratóriumban tartjuk. Az 
üzemlátogatásokról Feladatlapot kell kitölteni és beadni a gyakorlatvezetőnek, az általa 
megszabott határidőig. A tantermi gyakorlatok témái: takarmányismeret, illetve 
takarmányminősítés. A 10. gyakorlaton Takarmányismeretből írásbeli elméleti és gyakorlati 
beszámoló lesz, amelynek időpontját a gyakorlatvezető az első gyakorlaton közli. A félév 
során 2 db energiaszámítási feladatot kell beadni megadott határidőig, amelyet a 
gyakorlatvezető értékel. Javítási, pótlási lehetőség: utolsó gyakorlat. 
A gyakorlatok teljesítésének feltétele: 

• Sikeres Takarmányismeret beszámoló 
• Határidőre beadott Feladatlap az üzemlátogatásokról, 
• 2 db energiaszámítási feladat beadása,  

Amennyiben a gyakorlatokat a hallgató nem teljesíti a tárgyfelelős a félév aláírását 
megtagadja. A félévi aláírásért pótlást a vizsgaidőszak első hetében fogadunk el, a pótlásként 
a feladatok kétszerese adandó be, mint eredetileg. 
 
A tantárgy szóbeli kollokviummal zárul, kollokviumot csak az tehet, akinek a félévi aláírása 
rendben van. 
A kollokvium érdemjegye 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint:  
Pontszámok: 

Takarmányismeret zh. 0-20 pont 
Beadandó feladatok 0-10 pont 
Feladatlap 0-10 pont 
Összesen: min.: 21 pont - max. 40 pont 

A gyakorlaton szerzett pontszám a félév végi kollokvium pontszámába és érdemjegyébe 
beszámít. 
Az érdemjegy: 

0-50 pont elégtelen 
51-60 pont elégséges 
61-75 pont közepes 
76-85 pont jó 
86-100 pont jeles 

 
Gödöllő, 2011. január 7. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Részletes takarmányozástan 
1.2. Neptun kódja: SMKTK2024ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁAI-TAKT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnöki 
• Állattenyésztő mérnöki 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Általános takarmányozástan 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) 
tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 
1. Szarvasmarha takarmányozás I. : Borjak emésztési sajátosságai és takarmányozása. 
2. Szarvasmarha takarmányozás II. Borjúhizlalás és növendék üszők takarmányozása. 
3. Szarvasmarha takarmányozás III.: Tejelő tehenek takarmányozása. 
4. Szarvasmarha takarmányozás IV.: Szarvasmarha hizlalás, húsmarhák takarmányozása. 
5. Szarvasmarha takarmányozás V.: Tenyészüszők takarmányozása 
6. Sertés takarmányozás I. : Növendék és hízó sertések takarmányozása 
7. Sertés takarmányozás II.: Süldők és kocák takarmányozása. 
8. Sertés takarmányozás III.: Malacok emésztési sajátosságai és takarmányozása. 
9. A nyúl takarmányozása 
10. Lótakarmányozás 
11. Juh takarmányozás 
12. Baromfi takarmányozása I.: Tyúkfélék takarmányozása 
13. Baromfi takarmányozása II. : Kacsa takarmányozása 
14. Baromfi takarmányozása III.: Lúd takarmányozása 
15. Zárthelyi dolgozat 
 
Gyakorlatok tematikája: 
1. A tejelő szarvasmarha gyakorlati takarmányozása.  Adagösszeállítás: alaptakarmányadag 
tejelő tehén részére. 
2. A tejelő szarvasmarha gyakorlati takarmányozása.  Adagösszeállítás: pótabrakkeverék 
tejelő tehén részére. 
3. A tejelő szarvasmarha gyakorlati takarmányozása. Adagösszeállítás: monodiétás 
takarmányadag tejelő tehén részére. 
4. A szarvasmarha-hízlalás gyakorlati takarmányozási vonatkozásai. Adagösszeállítás: 
takarmányadag növendék hústípusú bika részére.  
5. A borjak gyakorlati takarmányozása. 
6. Szarvasmarha tartástechnológia (bemutató film vetítése)  



7. A hízósertés takarmányozásának egyes gyakorlati kérdései. Receptúra összeállítása: 
hízósertés részére. 
8. A koca takarmányozásának egyes gyakorlati kérdései. Receptúra összeállítása: vemhes 
vagy szoptató koca részére. A sertés gyakorlati takarmányozása. (bemutatófilm vetítése). 
9. A baromfi takarmányozásának gyakorlati vonatkozásai. Receptúra összeállítása: 
brojlercsirke részére 
10. A tojótyúk és a jérce takarmányozásának gyakorlati vonatkozásai. Receptúra összeállítása: 
jérce részére. 
11. A tyúkfélék gyakorlati takarmányozása, termék-előállítás. (bemutatófilm vetítése). 
12. A juhok takarmányozásának gyakorlati vonatkozásai. Adagösszeállítás: pecsenyebárány 
részére. 
13. A nyúl takarmányozásának gyakorlati vonatkozásai. Adagösszeállítás: hízónyúl részére. 
14. A ló takarmányozásának gyakorlati vonatkozásai. Adagösszeállítás: ló részére 
15.. Értékelés, pót-, ill. javító beszámoló . 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Mézes Miklós egy. tanár, tud. fokozata: MTA lev. tagja 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Erdélyi Márta egy. docens, tud. fokozata: PhD 
• Dr. Hausenblasz József tud. munkts., tud. fokozata: - 
• Dr. Balogh Krisztián, tud.munkts., tud.fokozata: PhD 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Mézes M. (szerk.)(2008): Részletes takarmányozástan. Jegyzet BSc szakos hallgatók 
részére SZIE, MKK, Gödöllő 1-94. 

• Vetési M. (szerk.)(2000): Takarmányozási gyakorlatok II. SZIE, MKK, Gödöllő, 1-61. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Schmidt J. (2005): Gazdasági állatok takarmányozása. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Megfelelő felszereltségű takarmányvizsgáló oktató laboratórium áll rendelkezésre 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
 
 



6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 
gyakorlatról lehet hiányozni, de a hiányzásokat pótolni kell: szóbeli beszámoló, valamint 
pótlásként beadandó faladat formájában.  
A gyakorlatokat a Tanszéki laboratóriumban tartjuk. A tantermi gyakorlatok témái: 
receptúrakészítés. A 10. gyakorlaton Takarmányismeretből írásbeli elméleti és gyakorlati 
beszámoló lesz, amelynek időpontját a gyakorlatvezető az első gyakorlaton közli. A félév 
során 2 db energiaszámítási feladatot kell beadni megadott határidőig, amelyet a 
gyakorlatvezető értékel. Javítási, pótlási lehetőség: utolsó gyakorlat. 
A gyakorlatok teljesítésének feltétele: 

• 5 db példabeadás a félév során az alábbiak szerint:  
o 1 db monodiéta takarmányadag tejelő tehén részére 
o 1 db hízómarha takarmányadag 
o 2 db sertés receptúra (hízó és kocatáp) 
o 1 db baromfi receptúra (brojler táp) 

• A félév végén elméleti és példamegoldási feladatokból álló zárthelyi dolgozat sikeres 
teljesítése. 

Amennyiben a gyakorlatokat a hallgató nem teljesíti, a tárgyfelelős a félév aláírását meg-
tagadja. A félévi aláírásért pótlást a vizsgaidőszak első hetében fogadunk el, a pótlásként a 
feladatok kétszerese adandó be, mint eredetileg. 
 
A tantárgy szóbeli kollokviummal zárul, kollokviumot csak az tehet, akinek a félévi aláírása 
rendben van. 
A kollokvium érdemjegye 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint:  
Pontszámok: 

Beadandó feladatok: 0-25 pont 
Zárthelyi dolgozat: 0-25 pont 
Írásbeli kollokvium: 0-50 pont (minimum 26 pont) 
Összesen: min.: 51 pont - max. 100 pont 

 
Az érdemjegy: 

0-50 pont elégtelen 
51-60 pont elégséges 
61-75 pont közepes 
76-85 pont jó 
86-100 pont jeles 

 
Gödöllő, 2011. január 14. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Lótenyésztéstan 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKTK2034ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Állattenyésztés-tudományi Intézet, Állatnemesítési, Sertés-, 
Baromfi-és Hobbiállat-tenyésztési Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Állatélettan  
• Általános állattenyésztés és genetika 

 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. A ló háziasítása. A ló eredete, fejlődéstörténete, a primitív lófajok kialakulása. 
2. Küllemtan 
3. Főbb lószínek 
4. Lófajták, fajtacsoportok I. Világfajták, hagyományos magyar fajták 
5. Lófajták, fajtacsoportok II. Kisló és póniló fajták, hidegvérű igás fajták.  
6. A ló szaporodásbiológiája I. A ló sárlása, fedeztetés, mesterséges termékenyítés. 
7. A ló szaporodásbiológiája II. A ló vemhessége, az ellés.  
8. Tenyésztési eljárások 
9. Tenyésztésszervezés 
10. A ló törzskönyvezése. 
11. A ló felnevelése 
12. Lovak tartása, elhelyezése 
13. Tartáshigiénia.  
14. Lóegészségtan, fontosabb lóbetegségek  
15. Lovassportok, lóverseny 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1.   Lovak kor és ivar szerinti elnevezése. 
2.   Lovak kormeghatározása 
3 – 6. Tanulmányi út ménesgazdaságban 
7.  Küllemi jegyek, egyedi megjelölés 
8 – 10. Küllem és mozgásbírálat  
11 – 13. Lovakkal való bánásmód, szerszámozás 
14 – 15. A ló betanítása, munkáltatása 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
1óra/hét előadás 
1óra/hét gyakorlat 



3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója:  

• Dr. Hausenblasz József  tud. munkatárs 
• Dr. Németh Csaba, c. egy. docens 

3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 
• Dr. Hausenblasz József  tud. munkatárs  
• Dr. Németh Csaba, c. egy. docens 
• Kótiné Seenger Julianna egy. tanársegéd 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Bodó I., Hecker W.: Lótenyésztők kézikönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1998. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Horn P. (szerk.) Állattenyésztés I. (Lótenyésztéstan) Mezőgazda Kiadó, Bp. 1995.  
• Előadások jegyzetei, nyomtatott segédanyagok 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Babatpuszta, lovarda 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 
gyakorlatról lehet hiányozni, de a hiányzásokat pótolni kell szóbeli beszámoló formájában. 
A gyakorlatokat részben üzemekben, részben Babatpusztán a lovardában, részben az 
Állattenyésztés-tudományi Intézet gyakorlójában tartjuk. A félév elismerésének feltétele a 
háromnál nem több hiányzás az előadásokról (háromszor 2 tanóra) és a gyakorlatokról (három 
alkalom), illetve a gyakorlatok pótlása. 
A tantárgy írásbeli kollokviummal zárul, kollokviumot csak az tehet, akinek a félévi aláírása 
rendben van. A kollokvium érdemjegye 100 pontos rendszerben kerül kialakításra 
Az érdemjegy: 

0-50 pont elégtelen 
51-60 pont elégséges 
61-75 pont közepes 
76-85 pont jó 
86-100 pont jeles 

 
Gödöllő, 2011. január 12. 
 
 Dr. Hausenblasz József   

tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Halélettan 
1.2. Neptun kódja: SMKTK2314ÁN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁAI-TAKT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnök  
• Mezőgazdasági mérnök 
• Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 
• Ökotoxikológus 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• - 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) 
tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 
1. A bőr élettani funkciói, pigmentációja, a kromatofórák felépítése pigmentációja, a pigment 
eloszlás szabályozása. 
2. Az izomélettan alapjai. Az izomrendszer felépítése, összehúzódásának szabályozása. 
3. A halcsont összetétele. A halak kalcium és foszfor metabolizmusa és annak szabályozása. 
4. A halak vérének összetétele, az alakos elemek képződése és annak szabályozása. A halak 
vérkeringése, a vérnyomás és a véreloszlás szabályozása. 
5. A szívműködés élettana, a vérnyomás és annak szabályozása. 
6. A gázcsere és a légzés élettana halakban. A gázcserét befolyásoló belső és külső tényezők. 
7. Kiválasztási folyamatok élettana. A vese, az epe, a lép, a kopoltyú és a bőr funkciója és 
annak szabályozása. 
8. Az úszóhólyag funkciója és annak szabályozása. 
9. A hipotalamusz-hipofízis rendszer. 
10. A pajzsmirigy hormonjai és azok perifériás metabolizmusa. Az endokrin pankreasz 
hormonjai és azok szabályozó funkciói. 
11. A vese Stannius testek, a szuprarenalis szerv, az ultimobranchialis mirigy, a caudalis 
neuroszekretoros rendszer, a rennin angiotenzin rendszer valamint a tobozmirigy endokrin 
funkciói. 
12. A gasztrointesztinalis rendszer hormonjai és azok felszabadulásának szabályozása. 
13. Az idegélettan alapjai. A halak idegrendszerének felépítése és funkciói. 
14. A halak érzékszerveinek felépítése és működésük szabályozása. 
15. A halak emésztés-élettani folyamatai. Az emésztőenzimek termelődése és annak 
szabályozása. 
 
 



Gyakorlatok tematikája: 
- 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
0 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Mézes Miklós egy. tanár, tud. fokozata: MTA lev. tagja 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• - 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Mézes M. (2009): Halélettan. In: Horváth L. szerk. Halbiológia és haltenyésztés. 2. 
kiadás pp. 69-98. Mezőgazda Kiadó, Budapest 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Ponds, C.E. (1984): Biology of Fishes. W.B. Saunders, London (vonatkozó fejezetek) 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Megfelelő felszereltségű oktató laboratórium áll rendelkezésre 
 

5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott. 
A tantárgy írásbeli kollokviummal zárul. 
Pontszámok: 
 Elérhető pontszám: 60 

   min.: 31 pont - max. 60 pont 
 
Az érdemjegy: 

0-30 pont elégtelen 
31-36 pont elégséges 
37-44 pont közepes 
45-51 pont jó 
52-50 pont jeles 

 
Gödöllő, 2011. január 14. 
 

tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Hobbiállatok tartása és takarmányozása 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKTK281ÖXN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁAI-TAKT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnök BSc 
• Állattenyésztő mérnök BSc 
• Vadgazda mérnök BSc 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: 
Előadások tematikája: 

1. Bevezető 
2. Társállatok takarmányozására és tartására vonatkozó jogi szabályozás 
3. Ebtartás és takarmányozás 
4. Macskatartás és takarmányozás 
5. Rágcsálók tartása és takarmányozása I. 
6. Rágcsálók tartása és takarmányozása II. 
7. Ragadozó kisemlősök tartása és takarmányozása 
8. Hüllők és kétéltűek tartása I. 
9. Hüllők és kétéltűek tartása II. 
10. Díszmadarak tartása és takarmányozása 
11. Ragadozó madarak tartása és takarmányozása 
12. Ízeltlábúak tartása I. 
13. Ízeltlábúak tartása II. 
14. Egzotikus ill. állatkerti állatok tartása és takarmányozása 
15. Összefoglalás 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. A kutya emésztési sajátosságai 
2. A kutya gyakorlati takarmányozása 
3. A macska emésztési sajátosságai 
4. A macska gyakorlati takarmányozása 
5. Teljesértékű száraz macska ill. kutyatáp receptúrájának összeállítása 
6. Rágcsálók etetésének gyakorlati kérdései 
7. Rágcsálók életterének kialakítása 
8. Ragadozó kisemlősök emésztési sajátosságai és gyakorlati takarmányozásuk 
9. A ragadozó kisemlősök ketrecének berendezései 
10. Madarak ketrecének berendezési tárgyai 
11. Hüllők tartására alkalmas terrárium készítésének fontosabb elemei 



12. Ízeltlábúak tartására alkalmas terrárium készítése 
13. Állatkerti állatok gyakorlati takarmányozása 
14. Exotikus állatok gyakorlati takarmányozása 
15. Aktualitások 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
1 óra/hét előadás 
1 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Balláné Dr. Erdélyi Márta PhD, egyetemi docens 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Balláné dr. Erdélyi Márta 
• Ancsin Zsolt 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• A hallgatók számára készített tantárgyi forgatókönyv 
• Az előadások ppt formátumú anyaga 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Fodor K. (2010): Mit egyenek a kisállataim? – Kedvenceink helyes táplálása. Duna 
International, Budapest pp 352. 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• nem releváns 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

• Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Hiányzás 
esetén szóbeli beszámolót kell tenni az adott gyakorlat témakörében. 

• A félévi aláírás feltétele: a szorgalmi időszak utolsó hetének első napjáig egy min. 
5 oldalas dolgozat benyújtása a tárgyfelelősnek. Amennyiben a gyakorlatokon a 
hallgató nem vesz részt, ill. a dolgozatot nem adja be határidőre a tárgyfelelős a félév 
aláírását megtagadja. 

• A tantárgy írásbeli kollokviummal zárul. Kollokviumot csak az tehet, aki félévi 
aláírástkapott. A kollokvium érdemjegye –az egyetemi TVSz alapján- 100 pontos 
rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint:  

1. A beadott dolgozat:  0-30 pont, amelyből min. 16 pontot el kell érni 
2. Irásbeli kollokvium: 0-70 pont, amelyből min. 36 pontot el kell érni 

 
Az érdemjegy:  0-50 pont elégtelen 



 51-60 pont elégséges 
 61-75 pont közepes 
 76-85 pont jó 
 86-100 pont  jeles 

 
 
Gödöllő, 2011. január 14. 

Balláné dr Erdélyi Márta 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Sport- és versenylovak tartásának, takarmányozásának aktuális 
kérdései 
 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKTK281TXN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁAI-TAKT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnöki 
 

1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 
• Általános takarmányozástan 

 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. A lovas sportágak (díjugratás, díjlovaglás, fogathajtás, stb.) helyzete Magyarországon 
2. A lóversenyzés (galopp és ügető) aktuális kérdései, helyzete Magyarországon 
3. A lovak takarmányozás-élettani sajátosságai. 
4. A sport- és versenylovak táplálóanyag-szükségletei, energia- és fehérjeellátás 
5. A sport- és versenylovak táplálóanyag-szükségletei, ásványianyag-ellátás 
6. A sport- és versenylovak táplálóanyag-szükségletei, vitaminellátás 
7. A sport- és versenylovak munkavégzése és a kondíció vizsgálatának összefüggései 
8. A lótakarmányok előkészítésének aktuális kérdései 
9. A tartósított szálastakarmányok szerepe a sport- és versenylovak takarmányozásában 
10. A kiegészítő sport- és versenyló takarmánykeverékek használatának aktuális kérdései 
11. A sport- és versenylovak doppingolásával kapcsolatos aktuális kérdések 
12. A tréning és a takarmányozás kapcsolata a sport- és versenylovaknál  
13. A sportlovak korszerű tartásának, elhelyezésének aktuális kérdései 
14. A korszerű versenyló tréningtelepek épületei, berendezései  
15. Gyógynövények használata a lovak takarmányozásában. 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
2 óra/hét előadás  
0 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója:  

• Dr. Hausenblasz József tud. munkatárs  
• Dr. Mézes Miklós egy. tanár, tud. fokozata: akadémikus 
 

3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 
 



4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Az előadásokon bemutatott, a hallgatók számára kiadott, ppt. és doc. formátumú 
jegyzetanyaga. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Az egyes témakörökhöz csatlakozó cikkek, web site-ok elérhetősége az egyes 
témakörök kapcsán kerül kiadásra. 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

•  
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott. A félévi aláírás feltétele az előadások anyagához kapcsolódó 
választott témából esszé írása, elfogadható értékelése, annak beadása legkésőbb az utolsó 
előadás alkalmával. 
A tantárgy írásbeli kollokviummal zárul, a kollokvium érdemjegye 100 pontos rendszerben 
kerül kialakításra 
Az érdemjegy: 

0-50 pont elégtelen 
51-60 pont elégséges 
61-75 pont közepes 
76-85 pont jó 
86-100 pont jeles 

 
 
Gödöllő, 2011. január 12. 
 
 

Dr. Hausenblasz József 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: English Language for Animal Science and Nutrition I. 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKTK481TXN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁTAI-TAKT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki BSc 
• Takarmányozási és takarmánybiztonsági MSc. 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Alapfokú angol nyelvtudás 
• Általános takarmányozástan 

 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája:  
Gyakorlatok tematikája: 

1. A gazdasági állatfajok és egyes korcsoportok elnevezései I.: kérődzők, nyelvtani 
gyakorlatok, szakmai szöveg fordítása x 

2. A gazdasági állatfajok és egyes korcsoportok elnevezései II.: monogasztrikus állatok, 
nyelvtani gyakorlatok, szövegértés 

3. Takarmányismeret I. – takarmányok kémiai összetétele, szakmai szöveg fordítása, 
szövegértés 

4. Takarmányismeret II – takarmányok csoportosítása, tömegtakarmányok, 
abraktakarmányok általános jellemzése, szövegértés, nyelvtani gyakorlatok  

5. Takarmányismeret III. – zöldtakarmányok általános jellemzése, az egyes 
zöldtakarmányok bemutatása, legeltetés, szakmai szöveg fordítása 

6. Takarmányismeret IV. – Erjesztett takarmányok általános jellemzése, az erjesztés 
folyamata, erjesztett takarmányok típusai, érzékszervi bírálat, szövegértés, nyelvtani 
gyakorlatok 

7. Takarmányismeret V. – Szárított szálastakarmányok, szénakészítési eljárások, szalma 
takarmányozási célú felhasználása, szakmai szöveg fordítása, szövegértés 

8. Takarmányismeret VI – Leveles zöldtakarmányok, gumós és kabakos növények 
takarmányozási célú felhasználása, fordítás 

9. Takarmányismeret VII. – Gabonamagvak általános jellemzése, takarmányozási 
felhasználása, szövegértés, fordítás 

10. Takarmányismeret VIII. – Hüvelyes magvak általános jellemzése és takarmányozási 
célú felhasználásuk, szakmai szöveg fordítása, nyelvtani gyakorlatok 

11. Takarmányismeret IX – Olajos magvak általános jellemzése és takarmányozási célú 
felhasználásuk, szövegértés, nyelvtani gyakorlatok 

12. Takarmányismeret X – Melléktermékek csoportosítása, növényi eredetű 
melléktermékek általános jellemzése, takarmányként történő hasznosításuk 

13. Takarmányismeret XI – Állati eredetű melléktermékek általános jellemzése és 
takarmányozási célú felhasználásuk 



14. Összefoglalás I. – egyéni felkészülés alapján kiselőadást tartanak a hallgatók a félév 
során érintett témakörök egy-egy specifikus területéről. 

15. Összefoglalás II. – egyéni felkészülés alapján kiselőadást tartanak a hallgatók a félév 
során érintett témakörök egy-egy specifikus területéről. 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
0 óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Balláné Dr. Erdélyi Márta PhD, egyetemi docens  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Balláné dr. Erdélyi Márta 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei  
4.1. Kötelező irodalom: 

• A félév során kiadott cikkek, szószedetek, előadás prezentációk – ppt anyagok 
 
4.2. Ajánlott irodalom: -  
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Nem releváns 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

A gyakorlatokon a részvétel kötelező. Maximum három hiányzás fogadható el. 
Hiányzás esetén egyéni feladat beadásával kell pótolni az elmulasztott órát a 
tárgyfelelőssel való egyeztetés alapján. A gyakorlatok teljesítésének feltétele: a 
gyakorlatok látogatása. Amennyiben a gyakorlatokat a hallgató nem teljesíti a 
tárgyfelelős a félév aláírását megtagadja. 
A tantárgy számonkérése évközi zárthelyi dolgozatok és a szorgalmi időszak végén 
tartott szóbeli beszámoló formájában történik. A gyakorlati jegy érdemjegye –az 
egyetemi TVSz alapján- 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint:  

1. Zárthelyi dolgozatok:  4 db egyenként 10 pont 
 0-40 pont, amelyből legalább 21 pontot el kell érni, 
2. Beszámoló: 0-60 pont, amelyből legalább 31 pontot el kell érni. 
Összesen: (max) 100 pont 

Az érdemjegy:  0-50 pont elégtelen 
 51-60 pont elégséges 
 61-75 pont közepes 
 76-85 pont jó 
 86-100 pont  jeles 



 
Gödöllő, 2011. január 14. 
 
 

 
Balláné dr. Erdélyi Márta 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: English Language for Animal Science and Nutrition II. 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKTK482ŐXN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁTAI-TAKT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki BSc 
• Takarmányozási és takarmánybiztonsági MSc. 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• English Language for Animal Science and Nutrition I. 
 

1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája:  
Gyakorlatok tematikája: 

1. A kérődzők emésztési sajátosságai, szakmai szövegek fordítása, nyelvtani gyakorlatok  
2. A borjú nevelése és takarmányozása, szövegértés, szakmai cikk elemzése 
3. Az üszők nevelése és takarmányozása, nyelvtani gyakorlatok, szakmai szöveg 

fordítása 
4. A tejelő tehén takarmányozásának technológiái, szakmai szöveg értelmezése, 

szövegértés 
5. A szarvasmarha hizlalás tartási és takarmányozási technológiája, szövegértés, szakmai 

szöveg fordítása magyarról angolra 
6. A sertés emésztési sajátosságai, nyelvtani gyakorlatok 
7. A sertés takarmányai és a hizlalás technológiája, szakmai szöveg fordítása, 

szövegértés 
8. A kocák takarmányozása – vemhesség és szoptatás speciális igényei, szakmai szöveg 

fordítása, fordítás magyarról angolra, szövegértés 
9. A baromfi emésztési sajátosságai, szövegértés, nyelvtani gyakorlatok 
10. A brojlercsirke takarmányozásának technológiája és ennek tartástechnológiai háttere, 

A tojótyúk tartása, takarmányozása, blattolás 
11. A vízi szárnyasok tartásának és takarmányozásának sajátos elemei, szakmai szöveg 

elemzése, szövegértés 
12. A ló takarmányozása, nyelvtani gyakorlatok, szövegértés 
13. A nyúl tartása és takarmányozása, szövegértés, blattolás, fordítás magyarról angolra 
14. Összefoglalás I. – egyéni felkészülés alapján kiselőadást tartanak a hallgatók a félév 

során érintett témakörök egy-egy specifikus területéről. 
15. Összefoglalás II. – egyéni felkészülés alapján kiselőadást tartanak a hallgatók a félév 

során érintett témakörök egy-egy specifikus területéről. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
0 óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat 



 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Balláné Dr. Erdélyi Márta PhD, egyetemi docens  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Balláné dr. Erdélyi Márta 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei  
4.1. Kötelező irodalom: 

• A félév során kiadott cikkek, szószedetek, előadás prezentációk – ppt anyagok 
 
4.2. Ajánlott irodalom: -  
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Nem releváns 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

A gyakorlatokon a részvétel kötelező. Maximum három hiányzás fogadható el. 
Hiányzás esetén egyéni feladat beadásával kell pótolni az elmulasztott órát a 
tárgyfelelőssel való egyeztetés alapján. A gyakorlatok teljesítésének feltétele: a 
gyakorlatok látogatása. Amennyiben a gyakorlatokat a hallgató nem teljesíti a 
tárgyfelelős a félév aláírását megtagadja. 
A tantárgy számonkérése évközi zárthelyi dolgozatok és a szorgalmi időszak végén 
tartott szóbeli beszámoló formájában történik. A gyakorlati jegy érdemjegye –az 
egyetemi TVSz alapján- 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint:  

1. Zárthelyi dolgozatok:  4 db egyenként 10 pont 
 0-40 pont, amelyből legalább 21 pontot el kell érni, 
2. Beszámoló: 0-60 pont, amelyből legalább 31 pontot el kell érni. 
Összesen: (max) 100 pont 

Az érdemjegy:  0-50 pont elégtelen 
 51-60 pont elégséges 
 61-75 pont közepes 
 76-85 pont jó 
 86-100 pont  jeles 

 
Gödöllő, 2011. január 14. 
 
 

 
Balláné dr. Erdélyi Márta 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: English Language for Animal Science and Nutrition III. 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKTK483TXN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁTAI-TAKT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki BSc 
• Takarmányozási és takarmánybiztonsági MSc. 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• English Language for Animal Science and Nutrition II. 
 

1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája:  
Gyakorlatok tematikája: 

1. Takarmány-adalékanyagok I. – konzerválási adalékok, szövegértés, nyelvtani 
gyakorlatok 

2. Takarmány-adalékanyagok II. – hozamfokozó antibiotikumok, probiotikumok, 
prebiotikumok, szimbiotikumok stb, szövegértés, blattolás 

3. Takarmány-adalékanyagok III. – enzimek, toxinkötők, abszorbensek, savanyítók stb., 
szakmai cikk elemzése, értelmezése, szövegértés 

4. A tömegtakarmányok konzerválása során használatos gépek, szakmai szöveg 
fordítása, nyelvtani gyakorlatok 

5. A keveréktakarmányok előállítása, szakmai szöveg értelmezése, fordítás magyarról 
angolra 

6. GMO takarmányozási vonatkozásai, tudományos cikk elemzése, gyorsfordítás 
7. Állati termékek I - A tej, sajt és egyéb tej alapú termékek, szövegértés, szakmai 

szöveg fordítása, fordítás magyarról angolra, szövegértés 
8. Állati termékek II. – Hús minősége, hústermelés szükséglete, szövegértés, nyelvtani 

gyakorlatok 
9. Állati termékek III. – tojás felépítése, keltetés, a tojás minősége szakmai szöveg 

fordítása, blattolás 
10. Állati termékek IV – gyapjútermelés, a gyapjú minősége, nyelvtani gyakorlatok, 

szövegértés 
11. Állati termékek V. – toll mint termék, a toll minősége, tépés, vedletés technológiája, 

szövegértés, blattolás, fordítás magyarról angolra. 
12. Gazdasági állataink szaporítása, a mesterséges termékenyítés. Nyelvtani gyakorlatok, 

szakmai szöveg fordítása 
13. Gazdasági állataink egészségi állapota és a legfontosabb fertőző betegségei, szakmai 

szöveg fordítása, fordítás magyarról angolra, szövegértés 
14. Összefoglalás I. – egyéni felkészülés alapján kiselőadást tartanak a hallgatók a félév 

során érintett témakörök egy-egy specifikus területéről. 
15. Összefoglalás II. – egyéni felkészülés alapján kiselőadást tartanak a hallgatók a félév 

során érintett témakörök egy-egy specifikus területéről. 



 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
0 óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Balláné Dr. Erdélyi Márta PhD, egyetemi docens  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Balláné dr. Erdélyi Márta 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei  
4.1. Kötelező irodalom: 

• A félév során kiadott cikkek, szószedetek, előadás prezentációk – ppt anyagok 
 
4.2. Ajánlott irodalom: -  
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Nem releváns 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

A gyakorlatokon a részvétel kötelező. Maximum három hiányzás fogadható el. 
Hiányzás esetén egyéni feladat beadásával kell pótolni az elmulasztott órát a 
tárgyfelelőssel való egyeztetés alapján. A gyakorlatok teljesítésének feltétele: a 
gyakorlatok látogatása. Amennyiben a gyakorlatokat a hallgató nem teljesíti a 
tárgyfelelős a félév aláírását megtagadja. 
A tantárgy számonkérése évközi zárthelyi dolgozatok és a szorgalmi időszak végén 
tartott szóbeli beszámoló formájában történik. A gyakorlati jegy érdemjegye –az 
egyetemi TVSz alapján- 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint:  

1. Zárthelyi dolgozatok:  4 db egyenként 10 pont 
 0-40 pont, amelyből legalább 21 pontot el kell érni, 
2. Beszámoló: 0-60 pont, amelyből legalább 31 pontot el kell érni. 
Összesen: (max) 100 pont 

Az érdemjegy:  0-50 pont elégtelen 
 51-60 pont elégséges 
 61-75 pont közepes 
 76-85 pont jó 
 86-100 pont  jeles 

 
Gödöllő, 2011. január 14. 
 
 



 
Balláné dr. Erdélyi Márta 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: EU agrárpolitikája 
1.2. Neptun kódja: SMKTR201XXN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KÖTI-TROT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnök BSc 
• Állattenyésztő mérnök BSc 
• Kertész mérnök BSc 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája: 
 
1 hét - Bevezetés. Az Európai Unió története, fejlődése és intézményrendszere. Az 

Európai Unió történetének mérföldkövei és integrációja. Az EU intézményrendszere és 
annak működése az Európai Tanács, Európai Parlament, Európai Bizottság és egyéb 
intézmények feladatai és működése. 

2 hét – Az Európai Unió 3 pillére, az önálló EU politikák, kapcsolódásuk a KAP-hoz. Az 
EU-ban működő önálló politikák rendszere a 3 pillér felépítése. Az 1. pillért alkotó 
politikák és a Közösségi Agrárpolitika összefüggései. Az EU 4 szabadságelve. 

3 hét - Az Európai Unió agrárrendszere, a mezőgazdasági termelés jellemzői. Az 
agrárágazat helye, szerepe az EU gazdaságában, a mezőgazdasági termelése változása a 
tagállamokban. Az élelmiszer ellátás termékpályáinak kialakulása és szervezetei. 
Termelési és piaci kilátások. Agrár külkereskedelem.  

4 hét - Magyarország agrárgazdaságának helyzete és jellemzői, agrárpolitikai 
tapasztalatok és eredmények az EU csatlakozás előtt és jelenlegi helyzete.  
(Állattenyésztési ágazatok) Magyarország állattenyésztésének (gazdálkodási modellek, 
alkalmazott tartástechnológiák) és állattenyésztés fejlődésének történeti összefoglalása 
az EU csatlakozásig. Versenyképesség kérdései és az ágazat jelenlegi helyzete. 
Szarvasmarha, juh, kecske. 

5 hét - Magyarország agrárgazdaságának helyzete és jellemzői, agrárpolitikai 
tapasztalatok és eredmények az EU csatlakozás előtt és jelenlegi helyzete.  
(Állattenyésztési ágazatok) Magyarország állattenyésztésének (gazdálkodási modellek, 
alkalmazott tartástechnológiák) és állattenyésztés fejlődésének történeti összefoglalása 
az EU csatlakozásig. Versenyképesség kérdései és az ágazat jelenlegi helyzete. Sertés és 
baromfifélék. 

6 hét - Zárthelyi dolgozat 1. – Magyarország mezőgazdaságának helyzete és jellemzői, 
agrárpolitikai tapasztalatok és eredmények az EU csatlakozás előtt és jelenlegi 
helyzete. (Kertészeti, gyümölcstermelési és szőlészeti ágazatok) Magyarország 
kertészeti ágazata (gazdálkodási modellek, alkalmazott tartástechnológiák) és kertészeti 



termelés fejlődésének történeti összefoglalása az EU csatlakozásig. Versenyképesség 
kérdései és az ágazat jelenlegi helyzete. 

7 hét - Magyarország mezőgazdaságának helyzete és jellemzői, agrárpolitikai 
tapasztalatok és eredmények az EU csatlakozás előtt és jelenlegi helyzete. 
(Növénytermesztési ágazatok) Magyarország növénytermesztésének (gazdálkodási 
modellek, alkalmazott tartástechnológiák) és növénytermelés fejlődésének történeti 
összefoglalása az EU csatlakozásig. Versenyképesség kérdései és az ágazat jelenlegi 
helyzete. 

8 hét - Az Európai Unió közös agrárpolitikája 1. 
A közös agrárpolitika kialakulása és reformjai (1992, 2000, 2003). Az EU közös 
agrárpolitikájának eredményei és ellentmondásai. Az agrárpolitika végrehajtásának 
intézményei, döntési folyamata és a tagországok feladatai. 

9 hét - Az Európai Unió közös agrárpolitikája 2. 
A közös agrárpolitika kialakulása és reformjai (1992, 2000, 2003). Az EU közös 
agrárpolitikájának eredményei és ellentmondásai. Az agrárpolitika végrehajtásának 
intézményei, döntési folyamata és a tagországok feladatai. 

10 hét - Az Európai Unió közös agrárpolitikája 3. 
Az EU agrármodellje és a multi funkcionalitás mezőgazdaság jellemzői. A Közös 
agrárpolitika szabályozásának területei. A minőségi élelmiszertermelés szabályozása. 
Mezőgazdasági információ és statisztika. 

11 hét - Az Európai Unió regionális politikája és fejlődése, strukturális alapok eszközrendszere 
és intézményei. A regionális politika kialakulása, alapelvei, intézményei. Regionális 
programozás eljárási rendje és hazai alkalmazása. 

12 hét - Zárthelyi dolgozat 2. – „Kék Európa”. A Közös Halászati politika. 
13 hét - Az EU Közös Piaci Szervezetei és működésük. A támogatások kifizetésének 

rendszere és hazai intézményei. KAP rendtartás. Támogatási formák bemutatása, 
piacszabályozás eszközei. 

14 hét - Vidékfejlesztés az Európai Unióban A vidékfejlesztési politika kialakulása, 
intézkedései. Végrehajtási szabályok és követelmények. Vidékfejlesztési tervek, 
programozás és intézmények. 

15 hét - Az Európai Uniós pályázatok alapelvei és a projekt tervezés kérdései. A 
pályázatok feltételei, tartalmuk és elérhetőségük. A sikeres pályázati tapasztalatok. A 
különböző projektek sikeres tervezésének és végrehajtásának főbb szempontjai. 

  
Gyakorlatok tematikája: nincs gyakorlat 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Kispál Tibor egy. docens, tud. fokozata: CSc 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: -  
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Buday-Sántha A. (2001): Agrárpolitika-vidékpolitika; A magyar agrárgazdaság és az 
Európai Unió. Dialóg Campus kiadó, Budapest-Pécs; 463 p. 

• Fehér I. (2004): Az Európai Unió integrációja és intézményei. Szent István Egyetem 
Kiadó. Gödöllő. 372 p. ISBN 963 9483 47 8 



• Popp J. (2004): Az EU Közös Agrárpolitikájának elmélete és nemzetközi mozgástere. 
Európai Agrárpolitika Kft. Budapest. 320 p. ISBN 963 217 735 5 

• Kispál T. (2011): Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája. Előadások anyaga: pdf 
változatban. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Horváth Z. (2002): Kézikönyv az Európai Unióról. Földkör kiadó, Budapest, 508 p. 
ISBN 963 202 759 0 

• Kiss J. (2002) A magyar mezőgazdaság világgazdasági mozgástere. Akadémiai Kiadó. 
404 p. ISBN 963 05 7900 6 

 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: - 

 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott. A félév során 2 alkalommal írnak a hallgatók zárthelyi 
dolgozatot. A ZH megírása kötelező. A ZH-ák pótlására 1-1 alkalom biztosított. A két 5-ös 
(jeles) ZH esetén 5-ös (jeles) kollokviumi érdemjegy, 5-ös (jeles) és 4-es (jó) ZH esetén 4-es 
(jó) kollokviumi érdemjegy kerül megajánlásra. 
Amennyiben a hallgató nem teljesíti a két ZH megírását, a tárgyfelelős a félév aláírását 
megtagadja. 
A tantárgy szóbeli kollokviummal zárul. Kollokviumot csak az tehet, akinek a félévi aláírása 
rendben van. 
 
A kollokvium érdemjegye a két ZH és a szóbeli vizsgán kapott érdemjegy átlaga az alábbiak 
szerint: ((ZH1 + ZH 2)/2 + szóbeli érdemjegy)/2 = kollokvium érdemjegye 
 
ZH érdemjegy: 
0-50 pont elégtelen, 51-60 pont elégséges, 61-75 pont közepes, 76-85 pont jó, 86-100 pont 
jeles 
 
 
Gödöllő, 2011. január 12. 
 
 

Dr. Kispál Tibor, egyetemi docens 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Vadászat és vadgazdálkodás 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKVB2153VN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Vadvilág Megőrzési Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Vadgazda mérnök alapszak 
• Választható tárgyként minden azt engedélyező szakon 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati 
jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 
 

1. Tájékoztatás a tárgykövetelményekről és a Kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzattól 
való eltérésektől. (Heltai Miklós) Tájékoztatás a tananyag beszerzési lehetőségeiről és 
a rendőrhatósági fegyvervizsga lehetőségeiről. (Heltay István) Tájékoztatás a 
vadászfegyver kezelés gyakorlási lehetőségeiről és vizsgáról. (Szabó Zoltán) 

2. A vad élőhelye: mezei élőhely, erdei élőhely. (Heltai Miklós)  
3. Vadászati ökológia. (Heltai Miklós) 
4. A magyar vadászat jogi rendje:Vadászati törvény, vadászkamarai törvény, a 

vadásztársaságok, mint egyesületek. (Heltai Miklós)  
5. Vadászfegyverek (sörétes, golyós), ballisztika, látcsövek. (Szabó Zoltán) 
6. Vadászható apróvadfajok: mezei nyúl, fácán, fogoly, récék, ludak. (Heltai Miklós) 
7. Vadászható apróvadfajok:erdei szalonka, galambok, szőrmés és szárnyas kártevők 

(Heltai Miklós) 
8. Vadászható nagyvadfajok: vaddisznó, gímszarvas, dámvad, őz, muflon (Bleier 

Norbert) 
9. Vadászatszervezés: társas vadászati módok. (Bleier Norbert) 
10. Vadászatszervezés: egyéni vadászati módok. (Bleier Norbert). 
11. Szelekció és trófeabírálat. Vadbetegségek. (Bleier Norbert) 
12. A vadgazdálkodás alapjai. Vadászkutyák: Fajtacsoportok és használatuk. (Újhelyi 

Tamás). 
13. Tesztvizsga (kötelező). 
14. Tesztvizsga (akinek az előző nem sikerült). 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. x 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
x óra/hét előadás 2 



x óra/hét gyakorlat 0 
 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: név, beosztás, tud. fokozata : Dr. Heltai Miklós egyetemi 
docens, PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Heltai Miklós 
• Bleier Norbert 
• Szabó Zoltán 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Heltay I. (szerk): Vadásziskola (3. javított kiadás) 
• Heltay I: (szerk): Amit a fegyverismereti vizsgán tudni kell. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Heltay I.: Az Állami vadászvizsga tesztkérdései 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• x 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 
• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Amelyben ki kell térni: 

• Az előadások legalább felén való részvétel, amely jelenléti ívvel kerül ellenőrzésre. 
• A lövészeti vizsgán 25 lövésből legalább 8 találat elérése (skeet-pályán, sörétes 

fegyverrel). 
• Tanvadászaton való részvétel. 
• Sikeres tesztvizsga: 50 kérdésből legalább 38-at helyesen kell megoldani (sikertelen 

teszt esetén egy ismétlés lehetséges). 
• A félév sikeres teljesítése esetén a hallgatók a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát 

tesznek. 
 

Gödöllő, 2011. január 9. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 
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