
ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Agrometeorológia 
1.2. Neptun kódja: SMKTG2023ML 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK–KTI-TTÖT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnök 
 

 
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 tematikája: 
Konzultációk tematikája: 
1. A meteorológia alapjai: a meteorológia tárgya, felosztása, a légkör szerkezete és 
összetétele, a Föld-légkör  rendszer sugárzás-, és hőforgalma, a rendszer hőháztartás, a légkör 
mozgásjelenségei, a légkör nedvességforgalma és vízháztartása, a Föld-légkör rendszer hő-, és 
vízháztartása közötti kapcsolat, a légtömegek, frontok, az időjárás, és annak előrejelzése. 
2. Az éghajlattan alapjai: az éghajlat alakító tényezők, az éghajlat mérőszámai, a Walter-Lieth 
-féle klímadiagramm, Magyarország éghajlata, mezo-, és mikroklíma alapjai. 
3. Az agrometeorológia alapjai: sugárzás és hőforgalom a talaj-növény-légkör rendszerben, 
nedvességforgalom a talaj-növény-légkör rendszerben, a káros időjárási helyzetek és a 
védekezés lehetőségei (fagyjelenségek, aszály, jégeső, víz-, és szélkár),a növényállományi 
klíma.   
4. A mezőgazdasági műveletek és az időjárás kapcsolata (talajművelés, öntözés, 
növényvédelem, betakarítás),   mesterséges légterek meteorológiája (üvegház, fóliasátor, 
terménytároló, istálló), az agrometeorológiai információs rendszer. 
A globális légköri változások és azok hatásai a jövő mezőgazdaságára. 
 
 
Gyakorlatok tematikája: 
       nincs 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
8 óra/félév előadás 
0 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Loksa Gábor tanszéki mérnök 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

nincs 
 



4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Loksa Gábor (2008) Agrometeorológia Jegyzet BCs szakos hallgatók részére SZIE 
MKK , KTI Gödöllő 1-48. 

• Bussay Attila (1994) Meteorológia  Jegyzet GATE MTK KTI Gödöllő1-191. 
 

4.2. Ajánlott irodalom: 
• Szász Gábor – Tőkei László (1997) Meteorológia  Mezőgazda Kiadó Bp. 1-722. 
 

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 konzultáción célszerű részt venni, mivel az előadás , valamint a kötelező jegyzet teljes 
anyagát az írásbeli kollokviumon tudni kell. 
Vizsga: írásbeli kollokvium, feltétele félév aláírás 
A kollokvium érdemjegye (maximális pontszám 40) 
      20 pont alatt (elégtelen) 
21-25  pont        (elégséges) 
26-30  pont        (közepes) 
31-35  pont        (jó) 
36-40  pont        (jeles) 
 
Gödöllő, 2011. …január 07.……………………. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Fizika 
1.2. Neptun kódja: SGMFFX02XXL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Fizika és Folyamatirányítási Tanszék, Gépészmérnöki Kar 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnöki Szak 
 

1.5. Előtanulmányi követelmény: 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. Kinematika (SI mértékegységrendszer, kinematikai alapfogalmak, egyenes vonalú 
mozgások, összefüggés tetszőleges mozgás út-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő 
függvénye között). Dinamika (vonatkoztatási rendszer, Newton axiómák, 
tehetetlenségi erők, erőtípusok, lejtő, körmozgás). Hidrosztatika (folyadékok 
tulajdonságai, Pascal törvénye, hidrosztatikai nyomás, felhajtőerő). Ideális folyadékok 
áramlása (Kontinuitási törvény, Bernoulli törvénye, Torricelli törvénye kifolyásra). 

2. Viszkózus folyadékok (Newton-féle viszkozitási törvény, Stokes törvény, 
szedimentációs összefüggés, Hagen Puiseuille törvény, Reynolds-szám, Newton-féle 
közegellenállási törvény, áramlások hasonlósága). Felületi feszültség, kapillaritás. 

3. Kalorimetria (hőmérséklet és mérési lehetőségei, kalorimetria alapegyenlete). 
Halmazállapot-változások. Optika. Atomfizika (atommodellek, kötési energia, 
radioaktivitás, radiokarbonos kormeghatározás, dozimetria). 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Feladatok megoldása 
2. Laboratóriumi mérések: olaj viszkozitásának mérése, izobutil alkohol felületi 

feszültségének mérése 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 kredit 

kimérete: 8 óra/félév előadás 
    4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: dr. Víg Piroska, egyetemi docens, tud. fokozata: PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetője: 

• Dr. Víg Piroska, egyetemi docens, tud. fokozata: PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Holics László (2009): Fizika, Akadémiai Kiadó, Budapest 
 



4.2. Ajánlott irodalom: 
• Budó Ágoston (2004): Kísérleti Fizika I., II., III., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
• Simonyi Károly (2002): A fizika kultúrtörténete, Gondolat Kiadó, Budapest 

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

• Megfelelő felszereltségű fizika 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: 
A tárgy elsajátításához heti 1,5 óra egyéni felkészülés szükséges. 

• A konzultációkon célszerű, a laboratóriumi méréseken pedig kötelező részt venni.  
• A hallgatók a félév során  2 db házi feladatot és a mérések alapján elkészített 2 db 

jegyzőkönyvet adnak be, az előadó által kijelölt határidőre. Az előadó a beadott 
munkákat átnézi és értékeli. 

• A félévi aláírás feltétele a 2 db házi feladat beadása, a mérések elvégzése és a 
mérésekről készített jegyzőkönyvek beadása. 

• Vizsga: írásbeli kollokvium szóbeli javítási lehetőséggel, feltétele a félévi aláírás. 
 
Az értékelési rendszer alapelemei:  2 db házi feladat  2x10 =20 pont 
     2 db jegyzőkönyv  2x10 =20 pont 
     Kollokvium: 
      Elmélet   50 pont 
      Feladatmegoldás  10 pont     
                                                           Összesen:             100 pont 
 
A megszerzett pontok alapján az érdemjegy: 
     86 – 100 jeles 
     76 -   85 jó 
     61 -   75 közepes 
     51 -   60 elégséges 
      0 -    50 elégtelen 
 
Gödöllő, 2011. január 12.                                                 
 

dr. Víg Piroska 
tárgyfelelős  



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Informatika  
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SGMIFX03XXL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: GEK MINI-IT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnöki 
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: 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Információábrázolás: bit, bájt, szó, KB, MB, GB, TB. Karakterábrázolás, 
kódrendszerek. Számábrázolás. Logikai műveletek. 
Alapvető hardverismeretek: A számítógép rendszervázlata. Neumann-elvek. A 
számítógépek jellemzői. A hardver egységek jellemzői. Beviteli és kiviteli egységek. 
Háttértárak.  
Operációs rendszerek: Az operációs rendszerek feladata, részei, fő jellemzői. A fájl 
fogalma, jellemzői. A mappa fogalma, a könyvtárrendszer felépítése. A Windows 
jellemzői. A Windows felhasználói felülete. Windows beállítások.  
Hálózati ismeretek: Internet Alapvető hálózati ismeretek. Ipconfig, ping, tracert 
parancsok. Hbone. Az Internet lényege. Internet szolgáltatások: FTP, WWW, E-mail. 
Szövegszerkesztés: A szövegszerkesztés alapjai. A Word szövegszerkesztő program. 
Szerkesztés. Vágólap. Helyesírás-ellenőrzés. Dokumentumok tárolása. Betű- és 
bekezdésformázás. Tabulátorok, szegély és árnyékolás, felsorolás és számozás. 
Szakaszformázás. Objektumok szövegbe illesztése (szimbólum, ikon, kép, iniciálé, 
szövegdoboz, táblázat, WordArt, rajz). Tartalomjegyzék-készítés. Számítógépes 
prezentáció: A számítógépes prezentáció alapjai. A PowerPoint bemutató-készítő 
program. Előadás-tervező varázsló, sablonok. Diakészítés műveletei, diák formázása. 
Egyéni animáció, áttűnés. Hiperhivatkozás. Vetítési beállítások. 

2. Táblázatkezelés: Táblázatok készítése. Adattípusok. Operátorok. Hivatkozások. 
Képletek szerkesztése. Táblázatok formázása. Diagramkészítés. Adatkezelés: 
rendezés, szűrés, részösszegek, kimutatások.  
Függvényábrázolás. Trendvonal-készítés. Célérték-keresés. Egyenletek megoldása. 
Függvények: Int, Kerek, Gyök, Sin, Cos, Pi, Kitevő, Darab, Darab2, Darabteli, Min, 
Max, Szum, Szumha, Átlag, Szórás, Részösszeg, Szorzatösszeg, Módusz, Medián, Ha, 
És, Vagy, Fkeres, Részlet, Ma, Év, Bal, Jobb, Közép, Hossz. 

3. Adatbázis-kezelés: Az adatmodellek alapelemei: egyed, tulajdonság, kapcsolat. 
Kapcsolattípusok. A kulcsmező fogalma. A relációs adatmodell. Adatbázis-kezelő 
műveletek. Adatvédelem, adatintegritás. Redundancia. Az Access adatbázis-kezelő 
rendszer. Adattáblák létrehozása és kezelése. Adattípusok, mezőtulajdonságok. 
Elsődleges kulcs. Indexelési módok. Táblák összekapcsolása. Hivatkozási integritás, 
kaszkádolt frissítés és törlés. Keresés. Szűrés. Rendezés. Lekérdezések tervezése. 
Űrlap és jelentésvarázsló 
 



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

3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Prof. dr. Molnár Sándor, egyetemi tanár, tud. fokozata: a 
matematikai tudományok kandidátusa  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Orova Lászlóné dr., tudományos munkatárs, tud. fokozata: PhD 
• Tímár tamás, egyetemi tanársegéd, tud. fokozata: - 

4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Molnár S.-Lágymányosi A.-Csikós Mné (2008): Informatika alapjai jegyzet, Gödöllő, 
1-182. 

• Orova Lászlóné dr. (szerk.) (2009): Informatika alapjai példatár, Gödöllő, SZIE 
Gépészmérnöki Kar. 1-151. 

4.2. Ajánlott irodalom: 
• Tantárgy honlapján: http://elearning.szie.hu Gépészmérnöki Kar, Informatika MKK 

levelező tagozatok. Elektronikus tesztek az elméletből, gyakorlati feladatok 
állományai, mintazh feladatsorok, stb. találhatók a linken. 

4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
• Megfelelő felszereltségű informatika laboratóriumok állnak 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 gyakorlatok 70%-án kötelező a részvétel. 
A hallgatónak a félév során házi feladatként (10 pont) 5 diából álló PowerPoint diasorozatot 
kell készíteni. Kötelező elemek: diaminta alkalmazása, kép, szöveg, link, nyomógomb, 
WordArt, animáció, áttűnés. A házi feladat leadási módja: az állomány feltöltése a tárgy 
honlapján található linken. Határidő: az utolsó gyakorlat napján, 23 óra.55 perc. 
A félévi aláírás feltétele a házi feladat feltöltése a megadott határidőre, a gyakorlatok 
látogatása (min. 70%). 
Vizsga: az elmélet számonkérése elektronikus teszt formájában történik (30 pont). Gyakorlati 
feladatok az internet (10 pont), a szövegszerkesztés (10 pont), a táblázatkezelés (20 pont), 
adatbázis-kezelés (20 pont) témakörét ölelik fel. 
A vizsgára bocsájtás feltétele a megszerzett félévi aláírás. 
Az érdemjegy megállapítása:  

51 pont alatt (elégtelen) 
51 - 60 pont (elégséges) 
61 - 75 pont (közepes) 
76 - 85 pont ( jó) 
86 -100 pont (jeles) 

 
Gödöllő, 2011. ………………………. 

 
tárgyfelelős aláírása 

http://elearning.szie.hu/


ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Matematika 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SGMMAX02XXL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Matematika/ GK Matematikai és Informatikai Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnök 
• Kertészmérnök 

 
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 tematikája: 
Konzultációk tematikája: 

1. Halmazelmélet elemei, számhalmazok, intervallum, környezet. Relációk, függvények.  
Legfontosabb elemi valós-valós függvények és grafikonjaik.  Függvényképzési 
eljárások.  Függvény növekedése, fogyása, szélsőértéke. Függvény folytonossága.  

2. Függvény határértéke (egy pontban és a végtelenben), tágabb értelemben vett 
határérték. Differenciálszámítás : függvény pontbeli deriváltja, derivált függvény, 
deriválási szabályok, elemi függvények deriváltjai.   

3. Differenciálszámítás alkalmazásai. Szélsőérték meghatározása, függvényvizsgálat. 
Integrálszámítás. A primitív függvény fogalma. Ismert elemi függvények határozatlan 
integrálja.  Néhány fontosabb integrálási technika. Határozott integrál, Newton - 
Leibniz formula.  Integrálszámítás alkalmazásai.  

 
Az elméleti anyag feldolgozása során demonstratív és gyakorlati feladatok megoldása 
szerves része a tananyagnak.              . 

 
Gyakorlatok tematikája:. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

kimérete: 
12 óra/félév előadás (konzultáció) 
 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Szabó Béla  egy. docens, tud. fokozata: PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Az előadás kézirata, amelyet minden hallgató elektronikus úton megkap. ˙ 
• Csernyák László  Analízis 
  



 
4.2. Ajánlott irodalom 
              
       
 
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 konzultációk látogatása célszerű, mert a kollokviumon az egész félévi tananyagot 
számon kérjük.  

• A félévi aláírás feltétele a konzultációk több mint felének látogatása. Indokolt távollét 
igazolható. . 

• a számonkérés írásbeli vizsga formában történik. Sikertelen vizsga esetén további két 
ismétlési lehetőséget kínálunk fel.  
Az írásbeli vizsgadolgozat elméletet (fontosabb tételek, definíciók) és (az előadáson 
bemutatott típusú) feladatokat tartalmaz 100 pont felső határral. .   

            A vizsga eredménye az alábbiak szerint alakul:  
                                                

                                                       51 pont alatt (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: Mezőgazdasági  alapismeretek I. 
1.2. Neptun kódja: SMKGO2011XL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK DH Gyakorlati Oktatási Osztály 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• mezőgazdasági mérnök 
• kertészmérnök 

 
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. konzultáció: 
A mezőgazdasági termelés jelentősége.  
Nemzetgazdasági jelentősége a bruttó hazai termék termelésében, a fogyasztásban, az 
exportban, a beruházásokban, a foglalkoztatásban. Az elmúlt 20 év tendenciái az egyes 
ágazatokat illetően. A belföldi piac jellemző élelmiszer-fogyasztási adatai, tendenciák. 
A növénytermesztés természeti erőforrásai. 
A termőtalaj: fogalma, rétegei, főbb típusai és azok jellemzői, optimális talajállapot. 
A Nap energiája, a fény hatása a növényekre, fotoperiodizmus, a hőigény. 
A víz jelentősége, a csapadék éves és területi eloszlása, vízpótlás lehetősége 
A levegő: összetétele, egyes komponenseinek jelentősége, a levegő mozgásának 
jelentősége. 
A növénytermesztésben használt jellemző erő- és munkagépek 
Traktorok, munkagépek, önjáró munkagépek. 
A növénytermesztésben használatos legfontosabb alapfogalamak: 
művelési ágak és  jellemzőik, terület mértékegységek, a tábla, a vetésforgó, a vetésváltás, 
a növénytermesztésben használt fajlagos mutatók (normálhektár, tonnakilométer, fajlagos 
tápanyagigény, stb.) 

 
 

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

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

 
 



4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Dr. Hajós László: Mezőgazdasági Alapismeretek, Szaktudás Kiadó 
                             1. és 4. fejezetei (Növénytermesztés, A mg. géprendszere) 

• A konzultáció kiadott óravázlata 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

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

 
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: 
 
Amelyben ki kell térni: 
A tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2 óra egyéni felkészülés szükséges. 
A konzultáción célszerű részt venni, mivel az előadás, valamint a tankönyv kijelölt 
fejezeteinek teljes anyagát a kollokviumon tudni kell. 
Vizsga: írásbeli kollokvium. A hallgatók az előre megadott időpontban írásbeli vizsgát 
tesznek, amelyen 5 kérdésre kell válaszolni. A kérdések a teljes féléves tananyagot átfogják, 
azaz a tankönyv kijelölt részét, valamint az előadás anyagát is. Az érdemjegy megállapítása a 
hatályos TVSZ szerint történik. 

 

 
Gödöllő, 2011. január 14. 
 
 

 
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!): SMKKB2021XL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KEMT/KÖTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnöki  
• Kertész mérnöki  
• Mezőgazdasági szakoktató 

 
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 tematikája: 
Konzultációk tematikája: 
 

1. Általános kémia. Kémiai anyagszerkezet. Anyagi rendszerek és csoportosításuk. Az 
atom szerkezete, atommodellek, kvantumkémiai atomleírás. A periódusos rendszer elmélete. 
Kémiai kötések. Ionos kötés, kovalens kötés, molekulapályák, sávelmélet. 
A fizikai kémia alapjai. A kémiai termodinamika alapjai. Főtételek, affinitás. Tömeghatás 
törvénye, egyensúlyok. Sav-bázis elméletek. Hidrolízis, pH, pufferek. Elektrokémia 
Vezetőképesség és disszociáció. Elektródpotenciál, galvánelemek, redoxi- rendszerek. 
Elektrolízis. Számítási feladatok (atomszerkezet, gáztörvények, oldatok koncentrációja) 
 

2. Szervetlen és szerves kémia 
Nemfémes elemek, félfémek, fémek kémiai tulajdonságai. A vegyületek általános jellemzése 
és csoportosítása. A fontosabb vegyületcsoportok kémiai leírása. 
Szénhidrogének (paraffinok, olefinek, acetilének), aromás és heterociklusos vegyületek, 
hidroxivegyületek (alkoholok, fenolok), aldehidek, ketonok, karbonsavak, éterek, észterek, 
szénhidrátok, aminosavak és fehérjék szerkezete, csoportosítása, fizikai és kémiai 
tulajdonságaik. Az izoméria típusai és előfordulásuk a szerves kémiában. Műanyagok.   
Számítási feladatok (sztöchiometria, a kémiai folyamatokat kísérő hőváltozások, kémiai 
egyensúlyok (oldhatóság, erős savak és bázisok pH-ja). 
 
Gyakorlatok tematikája: 
 
Számítási feladatok a következő témakörökben: 
1. Atomszerkezet 
2. Gáztörvények 
3. Oldatok koncentrációja 
4. A kémiai folyamatok mennyiségi viszonyai (Sztöchiometria) 
5. A kémiai folyamatokat kísérő hőváltozások 
6. Kémiai egyensúlyok (oldhatóság, erős savak és bázisok pH-ja) 



 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
8óra/félév előadás 
4óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse: Mérőné Dr. Nótás Erika, egyetemi docens , tud. fokozata: PhD  

• előadója: Horváth Márk, tud. fokozata: - 
 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Horváth Márk, tud. fokozata: - 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Mérőné Dr. Nótás Erika, Dr. Mészárosné Dr. Bálint Ágnes, Dr. Heltai György:  
Mezőgazdasági kémia, SZIE jegyzet. Gödöllő, 2009. 1-179. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Berecz Endre (1991):  Kémia Műszakiaknak. Tankönyvkiadó, Budapest 
• Szabó Zoltán, Nyilasi János (1979): A szervetlen kémia alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest 
• Bodonyi Ferenc, Dr. Pitter György (2000): Kémiai összefoglaló, Műszaki 

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

• A számolási gyakorlatok elvégzéséhez nincs szükség laboratóriumra. 
 
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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 4 óra egyéni felkészülés szükséges. 

A konzultációkon, a számolási gyakorlatokon javasolt részt venni, mivel az előadások és a jegyzet 

teljes anyagát valamint a számolási feladatokat  a kollokviumon tudni kell. 

A hallgatóknak elméleti tesztkérdésekből és számolási feladatokból álló házi dolgozatot kell otthon 

elkészíteni. A tantárgy aláírásának feltétele, hogy a házi dolgozatot legkésőbb a szorgalmi időszak 

végéig a hallgató beadja. 

Vizsga: írásbeli kollokvium, feltétele félév aláírás. 

Az értékelési rendszer alapelemei:  

 Házi dolgozat 0-10 pont 



 Az írásbeli vizsga: tesztdolgozat általános, szervetlen és szerves kémiából 

valamint a számítási feladatokból. Az írásbeli kollokviumon elérendő min. 48 pont, 

elérhető max. 90 pont. A hallgatóknak a második sikertelen teszt után szóbeli vizsgát 

kell tenniük általános, szervetlen és szerves kémiából. 

Az érdemjegy összetevői: 

a házi dolgozat pontértéke + írásbeli / szóbeli kollokvium 

. 

Az érdemjegy megállapítása:  

51 pont alatt (elégtelen) 

51 - 60 pont (elégséges) 

61 - 75 pont (közepes) 

76 - 85 pont ( jó) 

86 -100 pont (jeles) 

 

 
 
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: Mezőgazdasági műszaki ismeretek I. 

1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SGMGSX02XXL 

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) 
 
Konzultációk tematikája: 

1. Belső égésű motorok. Működési elvek, geometriai jellemzők, körfolyamatok, 
gázcsere vezérlés, a turbófeltöltés elve. Üzemanyag ellátó rendszer. Motorok 
szabályozása. Segédberendezések: kenés, hűtés, a gépjárművek elektromos 
berendezései. Traktorok erőátvitele. Fő tengelykapcsoló, nyomatékváltómű típusok, 
differenciálmű, differenciálzár, véglehajtás. Traktorok járószerkezete.  
fékberendezések, kerekes és lánctalpas traktorok kormányzása. (4 h) 

2. Szántóföldi munkagépek. Trágyaszórás gépei. Talajművelő gépek. Vetőgépek.  
Növényvédelem gépei. (4 h) 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Általános géptan. Kötőgépelemek (Ragasztás, forrasztás, hegesztés, szegecselés, 
csavarkötések). Tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak. Hajtások (szíj- lánc, 
fogaskerékhajtás). Áttétel számítás. (2 h) 

2. Mezőgazdasági munkagépek beállítása (számpéldák). (2 h) 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 8 óra/félév előadás 
4 óra/félév 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 és gyakorlatok látogatása ajánlott. Az eredményes kollokviumot csak a 
kontaktórák látogatása és az irodalom tételes áttekintése együttesen garantálja.  

• A félév során a konzultációs időpontok csekély száma miatt nincs lehetőségünk 
szervezett számonkérést tartani. A félév aláírását is az írásbeli vizsgán kell 
megszerezni. A 100 pontos rendszerben megírt írásbelin legalább 25 pontot kell elérni 
a félév végi aláírásért, és 51 pontot az érvényes osztályzatért. Az érdemjegy a 
tanulmányi és vizsgaszabályzat alapján az alábbi táblázat szerint kerül kiszámításra: 

 
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: Növénytan levelező 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!) SMKNN2011XL 
1: 3. Az oktató tanszék/intézet: NÖFI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mg.mérnök + Kertészmérnök, levelező 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• nincs 
 

1.6. A tárgy számonkérési módja: írásbeli (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy kötelező: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának tematikája: 
Konzultációk tematikája: 
1. Morfológia: Gyökér, hajtás, levél, virág, virágzat 
Morfológia: A virág, a termés és a mag.  
Növényrendszertani alapfogalmak, taxonómia. A növények elnevezése 
A mohák, harasztok, nyitvatermők törzsei. 
A virágos növények csoportjai 
A pipacsfélék gyom- és termesztett fajai. 
A liliomfélék, amarilliszfélék, hagymafélék gyakori és termesztett fajai. 
A Ranunculaceae család gabonafélékben élő gyomfajai.  
A Rosaceae, a Caryophyllaceae család termesztett és gyomfajai. 
A Cruciferae, a az Apiaceae család termesztett és gyomfajai.  
A tökfélék, ibolyafélék, a kutyatejfélék, az erikafélék védett fajai.  
Az ajakosok, tátogatófélék és útifűfélék termesztett és gyomfajai.  
A fészkesek termesztett és gyom fajai. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

 
16 óra/félév konzultáció  

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. habil. Szerdahelyi Tibor PhD, egy.docens 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 
Tuba Z. és mtsai szerk. (2007): Botanika I.-III., Nemzeti Tankönyvkiadó, 840 pp., amelyből bizonyos 
részeket sokszorosítva kapnak meg a levelező hallgatók. 
Az előadások anyaga az egyetemi szerverről letölthető. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: - 
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: 
A tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2-4 óra egyéni felkészülés szükséges. 

A konzultációkon a legfontosabb fogalmak, folyamatok, fajok és rendszertani fogalmak, 

mezőgazdaságban fontos termesztett (vagy gyomfajok) fajok ismertetése megtörténik. Az otthoni 

tanulás teszi lehetővé a tankönyv segítségével az ismeretek rögzítését, elsajátítását, és felidézését.  

Vizsga: írásbeli kollokvium 

Az írásbeli vizsga többféle típusú feladat megoldására készteti a hallgatót. A feladatok az aktív és a 

passzív tudás felmérésére alkalmasak. A kérdések összeállításánál törekedtünk arra, hogy az átlagos jó 

válasz megadása mellett plusz pontokat is lehessen szerezni, ugyanis a levelező hallgatók nagyon 

széles körből verbuválódnak, ezért az eredmények is igen tág határok között mozognak. Ilyen módon a 

levelező hallgatók objektívebb, finomabb értékelése lehetséges. 

 

Az értékelési rendszer:  

Az érdemjegy összetevői: 

az írásbeli kollokviumon elérhető maximális pontszám: 45 (de plusz pontokat is lehet szerezni) 

Az érdemjegy megállapítása:  

23 pont alatt (elégtelen) 

23- - 28 pont (elégséges) 

29 - 34 pont (közepes) 

35 - 40 pont ( jó) 

41 – 45 pont (jeles) 

 
 
 
 
Gödöllő, 2011. január 7. 

Dr. Szerdahelyi Tibor 
 tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Vízgazdálkodás 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKTG2041ML 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Talajtani és Agrokémiai Tanszék/Környezettudományi Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnök 
 

 
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. A vízgazdálkodás alapjai 
2. Az öntözés alkalmazása a növénytermesztésben 
3. Öntözési módok, módszerek, eljárások 
4. Felületi öntözési mód 
5. Az esőszerű öntözés 
6. Különleges célú öntözések és az ehhez szükséges berendezések 
7. Mikroöntözési mód 
8. Párologtatást csökkentő (antitranszspiráns) készítmények alkalmazási lehetőségei 
9. A vízgazdálkodás történeti áttekintése 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Öntözőtelepek lehatárolása 
2. Különböző típusú csőhálózatok méretezése 
3. Öntözőtelep kivitelezési költségének meghatározása 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

kimérete: 
4 óra/félév előadás 
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Ligetvári Ferenc, tud. fokozata: MTA doktora 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Ligetvári Ferenc 
 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Ligetvári Ferenc: Vízgazdálkodás alapjai, Jegyzet, SZIE, Gödöllő, 2009. 



 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Petrasovits I. (1982): Síkvidéki vízrendezés, Mezőgazdasági Kiadó 
• Szalai Gy. (1989): Az öntözés gyakorlati kézikönyve, Mezőgazdasági Kiadó 

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

• A tanüzem rendelkezik öntözőgépekkel, amelyeket a gyakorlati oktatás keretében 
mutatunk be hallgatóinknak.  

 
 
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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2 óra egyéni felkészülés szükséges. 

1./ A konzultációkon célszerű részt venni, mivel az előadás, valamint az elméleti jegyzet  teljes 

anyagát a kollokviumon számon kérjük.  

2./ A tantárgy aláírásának feltétele, hogy az ellenőrző feladat legkésőbb november 30-ig történő 

benyújtása. 

Vizsga: írásbeli kollokvium, feltétele félév aláírás. 

Az érdemjegy megállapítása: Az elégséges érdemjegyért négy ellenőrző kérdés minimális szintű 
ismertetését kell teljesíteni. Az ennél jobb érdemjegyek megállapítása az ismertetés 
részletességének függvényében kerül megállapításra.  
 
 
 
Gödöllő, 2011. január 13. 
 
 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 

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

1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SGMMEX02XXL 

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 BSc 
• Növénytermesztő mérnök BSc 
• Kertészmérnök BSc 

 

1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Mezőgazdasági műszaki ismeretek I. (SGMGSX02XXL) 

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) 
 
Konzultációk tematikája: 

1. Betakarítógépek I. Szálas termények betakarításának gépei. Szemes termények 
betakarítása. (2 h) 

2. Betakarítógépek II. Gyök gumósok (burgonya, cukorrépa) és ipari növények (len, 
kender, dohány) betakarításának gépesítése. (2 h) 

3. Betakarítógépek III. Szántóföldi zöldségnövények betakarítása (paradicsom, 
fűszerpaprika, zöldbab, vöröshagyma, borsó, uborka, gyökérzöldség). (2 h) 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Mezőgazdasági munkagépek beállítása (számpéldák). (2 h) 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 6 óra 
2 óra 
 

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

• 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. 

• Bense et. al.: Mezőgazdasági munkagépek I. VM KSZI Budapest, 2011. ISBN 978-
963-309-023-7 

• Bense et. al.: Mezőgazdasági munkagépek II. VM KSZI Budapest, 2011. ISBN 978-
963-309-024-4 

• 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 és gyakorlatok látogatása ajánlott. Az eredményes kollokviumot csak a 
kontaktórák látogatása és az irodalom tételes áttekintése együttesen garantálja.  

• A félév során a konzultációs időpontok csekély száma miatt nincs lehetőségünk 
szervezett számonkérést tartani. A félév aláírását is az írásbeli vizsgán kell 
megszerezni. A 100 pontos rendszerben megírt írásbelin legalább 25 pontot kell elérni 
a félév végi aláírásért, és 51 pontot az érvényes osztályzatért. Az érdemjegy a 
tanulmányi és vizsgaszabályzat alapján az alábbi táblázat szerint kerül kiszámításra: 

 
Az érdemjegy: 

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

 
Gödöllő, 2012. február 9. 
 
 
 

(Dr. Bense László) 
egyetemi docens, tárgyfelelős  

 
 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Állattenyésztési ismeretek 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKSJ2012EL  
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék/ Állattenyésztés-
tudományi Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnöki 
 
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. Az állattenyésztés fejlődésének története. Az állattenyésztés világpiaci helyzete 
(termelés, kereskedelem, fogyasztás). Az állattenyésztés és tartás feltételei. Az 
állattenyésztéssel kapcsolatos fogalmak. Az értékmérő tulajdonságok csoportosítása, 
ismertetése. Tenyésztési eljárások (fajtatiszta tenyésztés, keresztezés, szelekció) 
ismertetése. Takarmány ismeret (tömeg és abraktakarmányok, tápok) szárított és 
erjesztett takarmányok. 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Szarvasmarha, juh, kecske, sertés, tyúk, egyéb gazdasági fajok fajtáinak ismertetése és 
jellemzése. Különböző fajok kor és ivarszerinti elnevezése. Az állati termékek (hús, 
tej, gyapjú, bőr, tojás, stb.) jelentősége napjainkban és a jövőben.  

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
4 óra/félév előadás 
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Póti Péter, egyetemi docens, tud. fokozata: Ph.D. 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Póti Péter 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Szabó József (szerk) (2001): Állattenyésztéstan. Jegyzet, Távoktatási Tagozat, 
Gödöllő 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 



• 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 
 
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 a részvétel ajánlott, mivel a tantárgy kötelező anyagát képezi az előadásokon 
elhangozott anyagok. A gyakorlat látogatása kötelező. 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: Genetika 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKNG2012XL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: GEBI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 
 Mezőgazdasági mérnök BSc 
 Kertészmérnök 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 tematikája: 
Konzultációk tematikája: 
1. óra  A genetika tárgya, fő területei: Klasszikus és molekuláris genetika 
2. óra A citogenetika alapjai: A mitózis genetikai jelentősége, kromoszóma morfológia, 

Mitotikus osztódási rendellenességek, Meiózis genetikai jelentősége. Mutáció és 
poliploidia, gén-, kromoszóma – és genommutációk fogalma, csoportosítása. A 
sejtciklus és szabályozása. 

3. óra  Mendeli genetika: Alapfogalmak, mono- di- és polihibrid öröklésmenetek vizsgálata, 
Mendel törvényei. A mendeli öröklődés citogenetikai és molekuláris értelmezése. 
Eltérések a mendeli hasadási arányoktól, génkölcsönhatások, nemhez kötött 
öröklődés, citoplazmás öröklődés, génkapcsoltság. 

4. óra  Populáció genetika alapjai, kapcsolata a mendeli genetikával: a populáció 
szerkezetének vizsgálata, egyensúlyi populáció. A géngyakoriság változás okai és 
következményei.  Kvantitatív genetika alapjai: a mennyiségi tulajdonságok jellemzése 
és öröklődése, örökölhetőségi értékszám. Extranukleáris öröklődés, organellum 
genom. 

5. óra Reverz genetika fogalma, alkalmazása. Az örökítő anyag természete, a DNS 
szerkezete, funkciói az élő sejtben (a genetikai információ tárolása, replikáció, 
rekombináció) 

6. óra A gén fogalma az eukarióta gén szerkezete. Az eukarióta genom komponensei. 
Transzkripció az eukariótákban, az RNS molekulák posztranszkripciós módosulásai. 
Génexpresszió, genetikai szabályozás eukariótákban. 

7. óra A géntechnológia alapjai. Genetikailag módosított szervezetek. Reprodukciós 
genetika: állatok és növények reproduktív klónozása. Állatok terápiás klónozása. 

8. óra Magatartás genetika alapjai: a magatartás elemeinek öröklődése. Evolúció genetika 
alapjai: molekuláris óra, molekuláris törzsfa. Immungenetika alapjai: az immunredszer 
fellépítése és működése, a rák és az AIDS genetikája és terápiás lehetőségei 

   
Gyakorlatok tematikája: Nincs gyakolat 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 8 

kimérete: 
8 óra/félév konzultáció  



0 óra/félév gyakorlat 
 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Veres Anikó, tud. fokozata: PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői:- 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom 
Heszky L.,  Galli Zs: A genetika alapjai (SZIE jegyzet) 2009, Gödöllő 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 
Pedryc  A: A genetika és növénynemesítés alapjai (BCE jegyzet) 2009, Budapest 
Robert F. Weaver-Philip W. Hedrick: Genetika , Panem kiadó 2000, Budapest 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
Nincs gyakorlat 

 
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 konzultációkon ajánlott részt venni, mivel az előadás, valamint az elméleti jegyzet teljes anyagát a 

kollokviumon tudni kell. 

Vizsga: írásbeli kollokvium 

Az érdemjegy összetevői: Az írásbeli kollokvium során 2 tételkérdést kell kidolgozni, amire jegyet 

(1-5) kap a hallgató, harmadik feladat 5 fogalom megválaszolása, melyre szintén jegyet lehet kapni (1-

5). A végső érdemjegyet a 3 jegy átlaga adja. 

Az érdemjegy megállapítása:  

-1,50  (elégtelen) 

1,51 -2,49  (elégséges) 

2,50 -3,49  (közepes) 

3,50  -4,49  (jó) 

4,50  -5,00  (jeles) 

 
 
 
 
Gödöllő, 2012. január 14. 

 tárgyfelelős aláírása 
 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Kertészeti dendrológia 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKS2122EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Kertészeti Technológiai Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Növénytan 
 
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) 
Konzultációk tematikája: 
1. Nyitvatermő növényismeret I. Ginkgo-Taxus, Nyitvatermő növényismeret II. Thuja-Taxus, 

Lombhullató díszfa, cserje növényismeret I. Magnolia-Morus, Lombhullató díszfa, cserje 
növényismeret II. Maclura-Hypericum 

2. Lombhullató díszfa, cserje növényismeret III. Tamarix-Tilia, Lombhullató díszfa, cserje 
növényismeret IV. Hibiscus-Ribes, Lombhullató díszfa, cserje növényismeret V. Physocarpus-
Chaenomeles 

Gyakorlatok tematikája: 
3. Lombhullató díszfa, cserje növényismeret VI. Malus-Kerria., Lombhullató díszfa, cserje 

növényismeret VII. Albizzia-Acer 
4. Lombhullató díszfa, cserje növényismeret VIII. Aesculus-Elaeagnus, Lombhullató díszfa, 

cserje növényismeret IX. Fraxinus-Phyllostachys 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
8 óra/félév konzultáció 
8 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: dr. Neményi András, egyetemi adjunktus, tud. fokozata: 
PhD.  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• dr. Neményi András, egyetemi adjunktus, tud. fokozata: PhD. 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Schmidt Gábor, Tóth Imre: Kertészeti dendrológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 
2006. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Hámori Zoltán – Schmidt Gábor: Dísznövények A-tól Z-ig CD, Lapoda Multimedia 
Biodigit Kft., Budapest 2008. 



• Dirr, Michael: The Interactive Manual and Photo-Library of Woody Landscape Plants 
(DVD), Versity Press, USA 2004. 

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

• Megfelelő felszereltségű kísérleti-, oktató- és bemutató tér 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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 7 óra egyéni felkészülés szükséges. 
A konzultációkon célszerű részt venni, mivel az előadás, a gyakorlat teljes anyagát a 
kollokviumon tudni kell. 
Félév elismerése: Minden hallgató aláírást kaphat a félév végén. 
Értékelés: 
Az írásbeli kollokvium egy növényismereti felismerésből és tesztből áll az érdemjegy a kettő 
átlagából kerül kialakításra: 
- - a növényismereti felismerés legalább elégséges (2) szintű teljesítése; egy-egy fel nem 

ismert növény egy-egy jegylevonást eredményez. A felismerésen a növényeket teljes 
tudományos névvel kell megnevezni. 

- Írásbeli vizsga (teszt):     maximum 100 pont 
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, 2012. február 6. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Mezőgazdasági  alapismeretek II. 
1.2. Neptun kódja: SMKGO2012ML 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK DH Gyakorlati Oktatási Osztály 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• mezőgazdasági mérnök 
• kertészmérnök 

 
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. konzultáció: 
Állattenyésztési alapismeretek, alapfogalmak 
Az állattenyésztés jelentősége, legfontosabb alapfogalmak (háziállat, gazdasági állat, 
állattartás, állattenyésztés, domesztikáció, ivar- és tenyészérettség, pároztatás, állatkiesés) 
A háziasítás folyamata és hatása az állati szervezetre. 
A fajtatiszta tenyésztés és a keresztezés, pároztatási módok. 
A zárt és a nyitott tartásmódok jellemzői. 
Állatkiesések formái, fontosabb okai 
Az egyes állatfajok tenyésztésének helyzete, jellemző gazdasági folyamatok hazánkban és 
az Eu-ban. Az egységes belső piac hatása a magyar állattenyésztésre. 
  
2. konzultáció: 
Agrár környezetgazdálkodás és az ökológiai gazdálkodás bemutatása 
Az intenzív, iparszerű mezőgazdaság környezeti problémái.  A közvetett, termelési 
alapokat romboló jelenségek, a létfeltételeket közvetlenül veszélyeztető hatások.  
A mezőgazdaság termelési típusú és környezetgazdálkodási értelmezése. A fenntartható 
fejlődés fogalma és lehetőségek és kihívások a mezőgazdaságban. A multifunkciós 
mezőgazdálkodás jellemzői, kialakulása, jelenlegi helyzete hazánkban. 
Az ökológiai gazdálkodás általános alapelvei, az élelmiszer-biztonság jelentősége, az EU 
szabályozás, valamint a nemzeti szabályozás alapjai. 

 
 

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

 
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: 

• Dr. Hajós László: Mezőgazdasági Alapismeretek, Szaktudás Kiadó 
                             2.és 3.fejezetei (Kertészet, Állattenyésztés) 

• A konzultációk kiadott óravázlatai 
  

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

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

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

 SZIE-GAK Kft. tanüzemei 
 
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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2 óra egyéni felkészülés szükséges. 
A konzultáción célszerű részt venni, mivel az ott elhangzottak, valamint a tankönyv kijelölt 
fejezeteinek teljes anyagát a kollokviumon tudni kell. 
Vizsga: írásbeli kollokvium. A hallgatók az előre megadott időpontban írásbeli vizsgát 
tesznek, amelyen 5 kérdésre kell válaszolni. A kérdések a teljes féléves tananyagot átfogják, 
azaz a tankönyv kijelölt részét, valamint az előadás anyagát is. Az érdemjegy megállapítása a 
hatályos TVSZ szerint történik. 

 

 
Gödöllő, 2012. január 14. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 

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

1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SGMMEX02XXL 

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 BSc 
• Növénytermesztő mérnök BSc 
• Kertészmérnök BSc 

 

1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Mezőgazdasági műszaki ismeretek I. (SGMGSX02XXL) 

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) 
 
Konzultációk tematikája: 

1. Betakarítógépek I. Szálas termények betakarításának gépei. Szemes termények 
betakarítása. (2 h) 

2. Betakarítógépek II. Gyök gumósok (burgonya, cukorrépa) és ipari növények (len, 
kender, dohány) betakarításának gépesítése. (2 h) 

3. Betakarítógépek III. Szántóföldi zöldségnövények betakarítása (paradicsom, 
fűszerpaprika, zöldbab, vöröshagyma, borsó, uborka, gyökérzöldség). (2 h) 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Mezőgazdasági munkagépek beállítása (számpéldák). (2 h) 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 6 óra 
2 óra 
 

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

• 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. 

• Bense et. al.: Mezőgazdasági munkagépek I. VM KSZI Budapest, 2011. ISBN 978-
963-309-023-7 

• Bense et. al.: Mezőgazdasági munkagépek II. VM KSZI Budapest, 2011. ISBN 978-
963-309-024-4 

• 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 és gyakorlatok látogatása ajánlott. Az eredményes kollokviumot csak a 
kontaktórák látogatása és az irodalom tételes áttekintése együttesen garantálja.  

• A félév során a konzultációs időpontok csekély száma miatt nincs lehetőségünk 
szervezett számonkérést tartani. A félév aláírását is az írásbeli vizsgán kell 
megszerezni. A 100 pontos rendszerben megírt írásbelin legalább 25 pontot kell elérni 
a félév végi aláírásért, és 51 pontot az érvényes osztályzatért. Az érdemjegy a 
tanulmányi és vizsgaszabályzat alapján az alábbi táblázat szerint kerül kiszámításra: 

 
Az érdemjegy: 

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

 
Gödöllő, 2012. február 9. 
 
 
 

(Dr. Bense László) 
egyetemi docens, tárgyfelelős  

 
 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Mikrobiológiai alapok 
1.2. Neptun kódja: SMKMB2012XL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: NVI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• 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 tematikája: 
 
Konzultációk tematikája: 

1. blokk: Mikrobiológiai alapfogalmak. A mikroorganizmusok definíciója, szerepük a 
bioszférában. A mikroorganizmusok csoportosítása, jellemzése, leküzdésük fizikai és 
kémiai eszközökkel. A betegség megelőzése. A vírusok. Prokarióta mikro-
organizmusok. A prokarióta sejt alaptípusai. Eukarióta mikroorganizmusok. A 
gombatelep, a gombák táplálkozása. A mikroszkópos gombák szaporítóképletei. 

2. blokk: Talaj- és vízmikrobiológia. Mikroorganizmusok társulásokban. Szimbionta és 
kórokozó mikroorganizmusok. A mikroorganizmusok ökológiája. 
Mikroorganizmusok a bioszféra elemeiben. Környezetvédelmi mikrobiológia. 
Élelmiszer- és ipari mikrobiológia. 

 
Gyakorlatok tematikája: 
 - 

  
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
8 óra/félév előadás 
0 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dudásné dr. Posta Katalin, egyetemi docens, a biológiai 
tudomány kandidátusa 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Hornok L. (szerk) (2008): Mikrobiológiai alapok. SZIE Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar, Gödöllő, 100 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: 
- 
 
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 konzultációk látogatása ajánlott. A hallgatók írásbeli kollokviumon adnak számot a 
tudásukról. A kollokválók az előre megadott tételsorból véletlenszerűen kapnak tételt 
kidolgozásra, és az alábbi százalékban kifejezett értékeknek megfelelő érdemjegyet szerzik 
meg.  
 

5 (jeles) 89-100  
4 (jó) 78-88  
3 (közepes) 61-77  
2 (elégséges) 51-60  
1 (elégtelen) 50 % alatt 

 
Gödöllő, 2012. február 13.  
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Minőségbiztosítási alapismeretek 
1.2. Neptun kódja: SMKTR2026ML 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KÖTI-TROT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnök BSc 
• Állattenyésztési 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 tematikája: 
 
A minőség és a minőségbiztosítás fogalma, helye a mezőgazdaságban. A 
minőségbiztosítás történelmi mérföldkövei. A minőségiskolák történeti áttekintése, 
tudományterületi kapcsolódások. A minőség szerepe az Európai Unió agrárkoncepciójában.  
A minőségbiztosítás elméleti alapjai és módszertana. 
TQM. Teljes körű minőségbiztosítás rendszerének fogalma, tartalmi elemei, összefüggései a 
minőségbiztosítási rendszerekkel. 
ISO.  A hazai és nemzetközi szabványosítás. Minőségbiztosítási rendszerek (ISO 9000, KIR 
12000 és 14000). A mezőgazdasági ágazatok termékcsoportjainak szabványosítása, várható 
fejlődési iránya. 
HACCP. Minőségszabályozás és élelmiszerbiztonság a HACCP kifejlesztése, szerepe a 
minőségbiztosításban. A HACCP és a minőségirányítási rendszer kapcsolata. 
Az IFS minőségbiztosítás rendszer alapjai, fogalma és a rendszer lényeges elemei. 
A GAP és GHP minőségbiztosítás rendszer alapjai, fogalma és a rendszer lényeges elemei. 
Az auditálás fogalma, lényege. Európai minőségügyi auditálás (ISO 9000, HACCP, FSH 
auditálás) a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban. Az auditálás szerepének megvilágítása az 
alapanyag-technológia-végtermék összefüggésen keresztül. 
Agrárgazdasági szabályozás. Takarmányok minőségbiztosítása. Állattenyésztési ágazatok 
minőségbiztosítása. A halászat minőségbiztosítása. Kertészeti és zöldségtermelési ágazat 
minőségbiztosítása. 
Elsődleges feldolgozás, élelmiszerszennyezés és maradék anyagok. Az élelmiszer és 
takarmányok minőségét befolyásoló, leggyakoribb organikus veszélyek. 
Aktualitások a minőségügyben. Élelmiszerkönyv. 
 
Gyakorlatok tematikája: nincs gyakorlat 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
4 óra/félév konzultáció 



 
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: 

• Sembery Péter (szerk.): Minőségbiztosítás az agrárgazdaságban. Műszaki 
Könyvkiadó, Budapest, 2000. p. 383., ISBN 963 16 3074 9 

• Kispál T. (2011): Minőségbiztosítás alapjai. Előadások anyaga: pdf változatban. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Rácz Endre: Élelmiszerminőségi előírások az Európai Unióban. ITD Hungary, 
Európai Füzetek, 1995. p. 131. 

 
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 konzultáció látogatása ajánlott. A félév aláírásának külön feltétele nincs. 
A tantárgyi vizsga teljesítésére írásbeli és szóbeli lehetőség van. Az írásbeli vizsgára nem 
jelentkezők számára a meghirdetett szóbeli vizsgaalkalmak állnak rendelkezése. Az írásbeli 
vizsgát elégtelennel - vagy gyenge érdemjeggyel - záró hallgató számára javítás esetén, a 
szóbeli vizsgák állnak rendelkezésre. 
 
A kollokvium érdemjegye az írásbeli vizsga esetén az alábbi pontértékelés alapján kerül 
kialakításra: 0-50 pont elégtelen, 51-60 pont elégséges, 61-75 pont közepes, 76-85 pont jó, 
86-100 pont jeles 
 
 
Gödöllő, 2012. február 8. 
 
 

Dr. Kispál Tibor, egyetemi docens 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Növényélettan alapjai 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKNN2022XL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: NÖFI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnök BSc 
• Mezőgazdasági mérnök BSc 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Növénytan 
 
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. Az általános és speciális növényi sejtorganellumok funkcionális ultrastruktúrája és topológiája. 
A fotoszintézis fényszakasza, a fotoszintetikus pigmentek és a fényabszorpció molekuláris alapjai, a 
fotoszintetikus elektrontranszport, a vízbontás és a fotofoszforiláció. 
A fotoszintézis szénredukciós és diffúziós szakasza, a C3, C4 és CAM fotoszintézis típusok, a 
fotorespiráció, a fotoszintézis fény-, hőmérséklet- és CO2 koncentráció függése. 
A szénhidrát anyagcsere, a szacharóz, a keményítő és a fruktánok képződése. 
A légzési szénhidrát szubsztrátok képződése növényekben, a glikolízis, citromsavciklus és terminális 
oxidáció speciális növényi vonatkozásai, az oxidatív pentóz-foszfát út, a cianid-rezisztens légzés és a 
szolubilis végoxidázok, a légzést befolyásoló tényezők. 
2. A növényi hőháztartás alapjai, a növényi sejt vízviszonyai, a vízpotenciál fogalma, 
vízfelvétel, vízszállítás és vízleadás, a transzspiráció élettana jelentőségei, a növények 
vízmérlege, a transzspiráció és a CO2 gázcsere kapcsolata. 
Az esszenciális makro- és mikroelemek fő élettani szerepei, a gyökerek ásványi anyag 
abszorpciója, szervek közötti transzport és transzlokáció, a biológiai membránokon keresztüli 
transzportfolyamatok és szabályozásuk. 
A hormonális szabályozás molekuláris szintű mechanizmusa, a növényi hormonok és egyéb 
növekedésszabályozó anyagok, a fény hatása a növekedésre és a fejlődésre, a sejtek és 
szövetek differenciálódása, a gyökér és hajtás növekedése és szabályozása, a virágzásindukció 
és virágképződés, a termésképződés, termésérés, az öregedés és a nyugalmi állapot élettana. 
Stresszélettani alapfogalmak, a vízhiánystressz, az alacsony hőmérséklet és a fagy által 
kiváltott stresszhatások, a magas hőmérséklet, az árnyékstressz, tartós víztöbblet és elárasztás 
hatása. 
 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Fotoszintézis. légzés és transzspiráció mérési technikák – bemutató jellegű műszeres 
vizsgálatok, pigment-tartalom analízis 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

kimérete: 



8 óra/félév előadás 
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Csintalan Zsolt, egyetemi docens, PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői:  

• Bodorné Dr. Juhász Anita, tudományos smunkatárs, PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Tuba Z (2006): Növényélettani alapok. Egyetemi jegyzet a kertész- és a 
mezőgazdasági mérnöki BSc képzés hallgatói részére, SZIE, MKK, Gödöllő, pp.150. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Pethő M. (1993): Mezőgazdasági növények élettana. Akadémia Kiadó, Budapest, 
p.508 

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

• Megfelelően felszerelt hallgatói növényélettani 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: 
A konzultációkon célszerű részt venni, a gyakorlaton a jelenlét kötelező, ami a félévi aláírás feltétele. 
A tantárgy írásbeli kollokviummal zárul a félévi aláírással rendelkező hallgatók számára. Az 
írásbeli vizsgán elérhető maximális pontszám 100. 
Az érdemjegy megállapítása: 

51 pont alatt elégtelen 
51-65 pont elégséges 
66-75 pont közepes 
76-85 pont jó 
86-100 pont jeles 

 
Gödöllő, 2012. február 14. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Talajtan 
1.2. Neptun kódja: SMKTG2022XL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Környezettudományi Intézet, Talajtani és Agrokémiai Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• 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 tematikája: 
1.   A talaj. A talajok környezeti funkciói. A talaj felépítése.  
2.   Talajképző tényezők és folyamatok  
3.   A talajok fizikai és kémiai tulajdonságai.  
5.   A talajok vízgazdálkodási tulajdonságai 
6.   A talajok szerves alkotói, Humuszképződés, Szervesanyag-gazdálkodás 
7.   A kolloidok szerepe a talajban  
8.   Talajosztáyozás 1 Osztályozási koncepciók, Hazai osztályozási rendszerünk 
9.   Talajosztáyozás 2  A talajtípusok ismertetése 
10. Talajpusztulás, hazánk és az EU Talajvédelmi stratégiája, gyakorlata 

 
Gyakorlatok tematikája: 
1.  A talajszelvény. Helyszíni talajvizsgálatok   
2.  Terepgyakorlat     
3.  A fizikai talaj tulajdonságok (szerkezet, textúra, Arany-féle kötöttség vizsgálat) 
4.  Kémiai talajvizsgálatok (pH, CaCO3) 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

8 óra/félév előadás 
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Csákiné Dr. Michéli Erika, egyetemi tanár, MTA doktora 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Szegi Tamás, tanársegéd 
• Fuchs Márta, tanársegéd 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 
 



• Micheli E. – Simon B. – Szegi T. – Stefanovits P. (2006): Talajtani alapismeretek. 
Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 

• gyakorlati anyag: Fekete et.al.: Talajtani gyakorlatok, Gödöllő, 1997 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Stefanovits-Filep-Füleky: Talajtan, Mezőgazda Kiadó, 1999 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
Az előadás a SZIE előadótermeiben. A gyakorlat a tárgy céljaira speciálisan fejlesztett 
talajtani oktatóteremben és laboratóriumban folyik. A terepgyakorlat az egyetemhez közeli 
Premontrei erdőben és a szárítópusztai tanüzemi területen folynak 
 
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 konzultációk látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. 
A félév során 2 zh-ra (2*25 pont), a félév végén pedig szóbeli vizsgára kerül sor. A szóbeli vizsgára 
bocsátás feltétele 30 pont megszerzése.  
A félévi osztályzat „Tanulmányi és Vizsgaszabályzat”-ban foglaltak szerint kerül értékkésre: 
 
Pontszámok: 
Félévközi zh (2x25 pont)  50 pont  
A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele  30 pont 
A szóbeli vizsgán szerezhető pontok  50 pont 
A félév során szerezhető pontszám  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, 2012. február 29. 
 
 

Csákiné Dr. Michéli Erika  
egyetemi tanár, intézetigazgató 

tárgyfelelős aláírása 
 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Dísznövénytermesztés I. 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKS2054EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Kertészeti Technológiai Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Kertészeti dendrológia 
 
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) 
Konzultációk tematikája: 
1. Bevezetés a dísznövénytermesztésbe. Díszfaiskolai termesztés I. Helyzete, 

környezeti és műszaki feltételei, Díszfaiskolai termesztés II. Szaporítás, 
Díszfaiskolai termesztés III. Nevelés és értékesítés, Díszfaiskolai termesztés IV. 
Rózsatőtermesztés 

2. Egynyári dísznövények termesztése I. Alcea-Euryops, Egynyári dísznövények 
termesztése II. Fuchsia-Pennisetum, Egynyári dísznövények termesztése 
III.Perilla-Zinnia 

Gyakorlatok tematikája: 
3. Évelő dísznövények termesztése I. Achillea-Cerastium, Évelő dísznövények 

termesztése II. Ceratostigma-Hemerocallis, Évelő dísznövények termesztése III. 
Heuchera-Phlox, Évelő dísznövények termesztése IV. Physostegia-Waldsteinia 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
8 óra/félév konzultáció 
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: dr. Neményi András, egyetemi adjunktus, tud. fokozata: 
PhD.  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• dr. Neményi András, egyetemi adjunktus, tud. fokozata: PhD. 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Schmidt Gábor, Tóth Imre: Díszfaiskola. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1996. 
• Schmidt Gábor (szerk.): Növényházi dísznövények termesztése, Mezőgazda Kiadó, 

Budapest, 2002.  
 
4.2. Ajánlott irodalom: 



• Hámori Zoltán – Schmidt Gábor: Dísznövények A-tól Z-ig CD, Lapoda Multimedia 
Biodigit Kft., Budapest 2008. 

• Ball Redbook 17th edition, Ball Publishing, USA 2003. 
• Dole, J.M., Wilkins, H.F.: Floriculture, Principles and Species, Pearson Prentice Hall, 

USA 2005.  
 

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

• Megfelelő felszereltségű kísérleti-, oktató- és bemutató tér 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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 7 óra egyéni felkészülés szükséges. 
A konzultációkon célszerű részt venni, mivel az előadás, a gyakorlat teljes anyagát a 
kollokviumon tudni kell. 
Félév elismerése: Minden hallgató aláírást kaphat a félév végén. 
Értékelés: 
Az írásbeli kollokvium egy növényismereti felismerésből és tesztből áll az érdemjegy a kettő 
átlagából kerül kialakításra: 
- - a növényismereti felismerés legalább elégséges (2) szintű teljesítése; egy-egy fel nem 

ismert növény egy-egy jegylevonást eredményez. A felismerésen a növényeket teljes 
tudományos névvel kell megnevezni. 

- Írásbeli vizsga (teszt):     maximum 100 pont 
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 14. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
 
1.1. A tantárgy neve: Földműveléstan 
1.2. Neptun kódjaSMKFM2013XL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: NTTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnöki 
• Kertészmérnök 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Talajtan 
 
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.A környezeti tényezők szerepe a szántóföldi talajhasználatban. Gyomszabályozás. A 
szántóföldi növények gyomjai és a védekezés lehetőségei. A gyom fogalma, elterjedése 
kártétele, szaporodásbiológiája.  A gyomok életformarendszere .Szántóföldi termőhelyek. A 
talajművelés célja, művelési eljárások előnyei, hátrányai. A talaj-előkészítés klasszikus 
sorrendje: tarlóművelés, alapművelés, elmunkálás Hagyományos és csökkentett művelési 
rendszerek a növények vetésideje szerint, aktuális művelési problémák Energiatakarékos és 
talajvédő művelés.  
2.  A növénytermesztési rendszerek – vetésforgó, vetésváltás, monokultúra – agronómiai, 
ökonómiai és környezetvédelmi jellemzői. Vetésváltás agronómiai és környezetvédelmi 
tényezői.  Zöldtrágyázás. Tápanyag-gazdálkodás, szerves és műtrágyázás jelentősége, 
módszerei 
 
Gyakorlatok tematikája: 
1. Talajművelés minősitése (számítási feladat) 
2. Vetésforgók összeállitása 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
8 óra/félév  konzultáció  
8 óra/félév 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 
 



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: 
A tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2 óra egyéni felkészülés szükséges. 

1./ A konzultációkon célszerű részt venni, mivel az előadás, valamint az elméleti jegyzet  teljes 

anyagát a kollokviumon tudni kell. 

2./ A gyakorlatokon a jelenlét kötelező.  

 

Vizsga: írásbeli kollokvium, feltétele félév aláírás. 

Az érdemjegy összetevői: 

 írásbeli kollokvium a konzultációk és a gyakorlat anyagából 

(írásbeli kollokviumon elérendő min. 51 pont, elérhető max. 100 pont) 

Az érdemjegy megállapítása:  

51 pont alatt (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: Gyümölcs- és faiskolai termesztés I. 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKS2013EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Kertészeti Technológiai Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnök BSc levelező 
 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Talajtan 
 
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. A gyümölcstermesztés jelentőssége, helyzete a világon és hazánkban. 
2. A gyümölcstermesztés története. 
3.  A gyümölcs telepítés tervezése. 
4. A gyümölcs telepítés kivitelezése 
5. Faiskolai rendszer Magyarországon 
6. A gyümölcstermesztés technológiai alaplépései általánosságban 
7. Az integrált gyümölcstermesztés jellemzői. 
8.  A fitotechnika alapjai. 

 
A gyakorlatok tematikája 

1. A hazánkban termeszthető fontosabb gyümölcsök morfológiája, termőképletei 
csoportosításuk 

2. A gyümölcsök életszakaszai és éves biológiai ciklusuk. 
3. Generatív szaporítás  
4. Vegetatív szaporítás  

 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: x 

kimérete: 
8 óra/félév előadás 
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Prokaj Enikő egy. adjunktus, tud. fokozata: PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Prokaj Enikő 
 

 



4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Kassai T. – Dimény J. 2003. Gyümölcs- és faiskolai termesztés alapjai  
• Hrotkó Károly 2003: Gyümölcsfaiskola 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Papp János 2004: 1. Gyümölcstermesztési alapismeretek 
• Soltész Miklós 1998: Gyümölcsfajtaismeret és használat 

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

• Megfelelő felszereltségű kísérleti, oktató tér 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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2 óra egyéni felkészülés szükséges. 

1./ A konzultációkon célszerű részt venni, mivel az előadás, valamint az elméleti jegyzet  teljes 

anyagát a kollokviumon tudni kell. 

2./ A gyakorlatokon a jelenlét ajánlott.  

Vizsga: szóbeli kollokvium (0-100p) 

Az érdemjegy megállapítása:  

51 pont alatt (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: Kertészeti növénynemesítés  
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKNG 2023 EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: GBI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnök 
 
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 tematikája: 
Konzultációk tematikája: 

1. A kertészeti növények nemesítésének genetikai alapjai. Élettani jelenségek a kertészeti 
növényfajok nemesítése, termesztése és szaporítása alatt. Fotoperiodizmus, nyugalmi 
állapot, vernalizáció. A kertészeti növényfajok nemesítésének jelentősége, fogalma és 
célkitűzései a termelői, a feldolgozói és a fogyasztói igények figyelembe vételével. A 
kertészeti növényfajok domesztikációja.  Ivaros szaporodás, a virág szerkezete, típusai, a 
kettős megtermékenyítés, a mag kialakulása. Ivartalan szaporodási módok. 
Mikroszaporítás. Ön- és idegentermékenyülő kertészeti növényfajok. Az ön-, illetve 
idegentermékenyülést biztosító mechanizmusok. A növénynemesítés alapanyagai és 
tárolásuk génbankokban. A magtárolás körülményei. Génbanki ültetvények.  
2. A növénynemesítés eszközei: a genetikai variabilitás növelése keresztezéssel, 
mutációval, kromoszómaszám megtöbbszörözéssel és biotechnológiai módszerekkel. A 
keresztezés típusai, végrehajtása. A fizikai és kémiai mutagénekkel történő kezelés 
módjai, körülményei, következményei. Mutáns fajták előállításának lépései magról és 
vegetatív úton szaporodó kertészeti növényfajoknál. A kolhicin kezelés módjai, 
körülményei, következményei. A szelekció fogalma és típusai. Öntermékenyülő magról és 
vegetatív úton szaporodó kertészeti növényfajok nemesítésének elve és módszerei. 
Idegentermékenyülő magról és vegetatív úton szaporodó kertészeti növényfajok 
nemesítésének elve és módszerei. Tömeg-, egyed- és klónszelekció. A visszakeresztezés 
alkalmazása a kertészeti növényfajok nemesítésében. Kombinációs nemesítés magról és 
vegetatív úton szaporodó kertészeti növényfajoknál; tisztavonal- és hibrid fajta. Kertészeti 
növényfajok heterózis-nemesítése. A nemesítő tevékenységei a tenyészkertben és az 
üvegházban a tenyészidő alatt. 

Gyakorlatok tematikája: 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
8 óra/félév konzultáció 
0 óra/félév gyakorlat 



3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse: Hajósné dr. habil. Novák Márta, egyetemi docens tud. fokozata: CSc 
       A tantárgy előadói: Hajósné dr. habil. Novák Márta, egyetemi docens, Mázikné Tőkei   

Katalin, egyetemi adjunktus, PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Hajósné Novák M. (szerk.) (2007): A kertészeti növények  nemesítésének alapjai. 
Jegyzet BSc szakos hallgatók részére SZIE, MKK, Gödöllő 1-110. 

4.2. Ajánlott irodalom: 
• Velich István (szerk.) (2001): Növénygenetika. Tankönyv. Mezőgazda Kiadó, 

Budapest. 23-164. 
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 konzultációkon célszerű részt venni, mivel az előadások, valamint a jegyzet teljes anyagát 
a kollokviumon tudni kell.  
A tantárgy aláírásának feltétele a konzultáción adott feladatok elkészítése és az előadó által 
megadott határidőre történő leadása. A tantárgyfelelős a feladatokat átnézi és jelzi ha 
valamelyik nem jó. A hibás feladatokat a megadott határidőn belül ki kell javítani és 
beküldeni. Csak a jó feladatokért jár félévaláírás. 
Vizsga: írásbeli kollokvium, amelynek feltétele a félév aláírása. 
 
 Az érdemjegy összetevői: 
 írásbeli kollokvium 
(az írásbeli kollokviumon elérendő min. 46 pont, elérhető max. 90 pont) 
 
 Az érdemjegy megállapítása: 
 
 51 pont alatt (elégtelen) 
 51-60 pont (elégséges) 
 61-75 pont (közepes) 
 76-85 pont (jó) 
 86-100 pont (jeles) 

 

Gödöllő, 2011. január 12. 
 
      Hajósné dr. habil. Novák Márta CSc 
       egyetemi docens, 
       tantárgyfelelős 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Növénytermesztés 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKNZ2013EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Növénytermesztési Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

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

• Növénytan 
 
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: 

A növények terméstömegét és minőségét meghatározó agroökológiai, biológiai és 
termesztéstechnológiai tényezők ismertetése. 
Egy mintanövény (őszi búza) termesztéstechnológiájának részletes kidolgozása.  

 
Gyakorlatok tematikája: 

- 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
4 óra/félév előadás 
0 óra/félév 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: 

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

• Máté A. (szerk.): Növénytermesztés, Gödöllő 
 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Antal J. (2000): Növénytermesztők zsebkönyve, Mezőgazda Kiadó, Bp. 
 

• Antal J. (2005): Növénytermesztéstan I.-II. Mezőgazda Kiadó, Bp. 
 
4.3. 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: 
 
A konzultációkon célszerű részt venni. Az előadásokon olyan tankönyv-kiegészítő ismeretek 
is elhangzanak, amelyek a növénytermesztéstan ismeretéhez nélkülözhetetlenek és a vizsgán 
számonkérésre kerülnek. 
A tantárgy írásbeli kollokviummal zárul, melynek értékelése 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) 
 
 
 
 
Gödöllő, 2011. január 14. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Szőlőtermesztési és borászati ismeretek I. 
1.2. Neptun kódja: SMKKS2023EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KERT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnöki 
 

1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 
• Talajtan 

 
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. A szőlő (Vitis vinifera L.) termesztésbe vonása és a szőlő termesztésének története. A 
szőlőtermesztés nemzetközi helyzete. A szőlő származása és rendszertana. A szőlőtermesztés 
környezeti feltételei (edafikus, klimatikus, biotikus tényezők) s azok hatása a szőlőtermesztésre és 
borkészítésre. A szőlő fenológiai ciklusainak ismertetése. A szőlő telepítésének tervezése és a 
telepítés sajátosságai. 
2. A szőlő metszésének elméleti alapjai, a tőkeformák megválasztásának szempontjai. A szőlő 
talajművelésének sajátosságai. A szőlő károsítói és az ellenük való védekezési módok ismertetése. A 
szőlő betakarításának tervezése és szervezése. 
 
Gyakorlatok tematikája: 
1. A szőlőtőke morfológiájának ismertetése. Ampelográfia, fajtaválasztás általános szempontjai, a 
hazai fontosabb szőlőfajták ismertetése. Fontosabb tőkeformák és kialakításuk alapelvei. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
8 óra/félév konzultáció 
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Varga István  címzetes egy. docens, tud. fokozata: PhD. 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetője: 

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

• Bauer, K. (szerk.) (1966): Szőlősgazdák könyve (Integrált szőlőtermesztés). 
Mezőgazda Kiadó, Budapest 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 



• Bényei F. - Lőrincz A. - Sz. Nagy L. (1999): Szőlőtermesztés. Mezőgazda Kiadó, 
Budapest 

• Prohászka F. (2003): Szőlő és bor. Mezőgazda Kiadó, Budapest 
• Csepregi P. – Zilai J. (1988): Szőlőfajta-ismeret és – használat. Mezőgazdasági Kiadó. 

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

• A Kertészeti Tanüzemben valósítjuk meg a gyakorlatokat. 
 

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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2 óra egyéni felkészülés szükséges. 

1./ A konzultációkon célszerű részt venni, mivel az előadás, valamint az elméleti jegyzet  teljes 

anyagát a kollokviumon tudni kell. 

2./ A gyakorlatokon a jelenlét kötelező.  

A tantárgy aláírásának feltétele, hogy a hallgató a gyakorlaton részt vegyen. 

Vizsga: szóbeli kollokvium, feltétele félév aláírás. 

A kollokvium érdemjegye 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint:  
 
Pontszámok: 
 
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: Zöldségtermesztés I. 
1.2. Neptun kódja: SMKKS2043EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Kertészeti Technológiai Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnöki alapszak 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Növényélettan 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 tematikája: 
Konzultációk tematikája: 
1. Zöldségnövény fogalma; zöldségnövények táplálkozási jelentősége; zöldségtermesztés általános 
jellemzése és jelenlegi helyzete; zöldségnövények ökológiai igényei (fény, hő, víz, talaj, tápanyag)  
2. Zöldségnövények termesztéstechnológiájának fontosabb részelemei: szaporítás, tápanyag-
utánpótlás, öntözés, fitotechnikai munkák, betakarítás, tárolás, post-harvest 
 
Gyakorlatok tematikája: 
1. Zöldségnövény-és vetőmagismeret; termesztőberendezések 
2. Aktuális zöldségtermesztési műveletek a tanüzemben 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
8 óra/félév  konzultáció  
8 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója:  

• Dr Dimény Judit egy. tanár, tud. fokozata: CSc 
• Dr Pék Zoltán egy. docens, tud. fokozata: PhD 

3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 
• Dr Pék Zoltán egy. docens, tud. fokozata: PhD 

4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Csorbainé Gógán A., Dimény J., Helyes L., Ombódi A., Pék Z. (2007): 
Zöldségtermesztés. SZIE jegyzet, Gödöllő. p. 1-121. 

• Hodossi S., Kovács A., Terbe I. (Szerk.) (2004): Zöldségtermesztés szabadföldön. 
Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. 1-128. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Terbe I., Hodossi S., Kovács A. (Szerk.)(2005): Zöldségtermesztés 
termesztőberendezésekben. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. 1-84. 

 



4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
• A zöldségnövényeket, termesztőberendezéseket és egyes termesztéstechnológiai 

elemeket a Gödöllői Agrár Központ Non-profit közhasznú Kft. Kertészeti 
Tanüzemében mutatjuk be. 
 

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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2 óra egyéni felkészülés szükséges. 

1./ A konzultációkon és a gyakorlatokon célszerű részt venni, mivel az előadás, valamint az elméleti 

jegyzet  teljes anyagát a kollokviumon tudni kell. 

Vizsga: szóbeli kollokvium 

Az érdemjegy megállapítása:  

51 pont alatt (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: Gyomismeret, gyomszabályozás 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKNV2012EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: NVI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Növénytan 
 
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. Gyomnövények fogalma, kártételi formái. Gyomnövények életformarendszere. 
Gyomszabályozás eszközrendszere. Agrotechnikai, fizikai, biológiai, biotechnológiai 
gyomszabályozási módszerek ismertetése. Kémiai gyomszabályozás lehetőségei. 
Szőlő és gyümölcs ültetvények (alma, körte, csonthéjasok) gyomszabályozása. 
Egyéves kertészeti kultúrák (paprika, paradicsom, burgonya) gyomszabályozási 
technológiája.   

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Gyomnövényismeret: a leggyakoribb 50 gyomfaj részletes bemutatása rajzolt képek és 
fotók alapján. Magyar és tudományos nevük ismertetése. 

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

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr Dorner Zita, egy.adjunktus tud. fokozata: PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr Dorner Zita, egy.adjunktus, tud.fokozata: PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• NÉMETH, I. (1999): Integrált növényvédelem alapjai, gyomszabályozás. Jegyzet, 
SZIE-MKK.  

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• HUNYADI, K., BÉRES, I. ÉS KAZINCZI, G.( szerk.)(2000): Gyomnövények 
gyomirtás, gyombiológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest 481 pp. 

• Képes növényadatbázisok: www.netherbarium.hu, www.weedometer.net 
 

http://www.netherbarium.hu/
http://www.weedometer.net/


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

1. A konzultáción célszerű jelen lenni, mivel az előadás anyaga is számon kérésre kerül a 
kollokviumon. 

2. A gyakorlaton a jelenlét kötelező. 
A hallgatók a gyakorlatokon ismertetett gyomnövényeket önállóan sajátítják el a kiadott 
lista és gyomképek alapján. A tantárgy aláírásának feltétele, hogy a hallgató sikeres 
beszámolót tegyen az 50 gyomfajból. 
Vizsga: írásbeli kollokvium, feltétele félév aláírás. 
Az értékelési rendszer alapelemei: 

- beszámoló 0-30 
Elérendő minimális gyakorlati pont: 16 pont 

      Az érdemjegy összetevői: 
a félévi gyakorlati pontérték + írásbeli kollokvium 
(írásbeli kollokviumon elérhető min. 36 pont, elérhető max. 70 pont) 

   Az érdemjegy megállapítása:  

   51 pont alatt (elégtelen) 

   51 - 60 pont (elégséges) 

   61 - 75 pont (közepes) 

   76 - 85 pont ( jó) 

   86 -100 pont (jeles) 

 
 
Gödöllő, 2011. január 13. 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai  
1.1. A tantárgy neve: Pázsitgyep kertészet  
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKGP2012EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Növénytermesztési Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertész mérnök 
• X 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Növénytan  
 
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. A pázsitgyep fogalma, fenntartási célja, csoportosítása. Pázsitgyepek, díszpázsitok, 
spotgyepek, vadvirágos és kerti virágos gyepek, A minősítés alapelvei és módszer.  

2. A pázsitgyep telepítés, vetőmag keverék összeállítás alapelvei. A telepítési idő előnyei 
és hátrányai 

3. A pázsit tápanyag ellátása és öntözése, öntöző berendezések.  
4. A pázsit nyírása, a füvek nyírásigénye és nyírás tűrése, nyírógépek és fenntartási célok 

kapcsolatának elemzése, nyírási hibák.  
 
 
Gyakorlatok tematikája: 

1. A pázsit fogalma, a minősítés alapelvei, szubjektív és objektív módszerek 
kölcsönhatása.   

2. A vetőmag keverék fajösszetétel tervezése, a kereskedelmi fűmag keverék elemzése.  
3. Hagyományos és speciális tápanyag leadású műtrágyák és biotrágyák. A tápanyag 

ellátás módszereinek tervezése. Öntözés elvei, öntöző berendezések. 
Gyomszabályozási módszerek. 

4. Fűnyírás és hatása, kaszaszerkezetek és munkájuk tervezése a fenntartási cél 
függvényében.   

 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: x 

kimérete: 
4 óra/félév előadás 
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Szemán László, egyetemi docens,CSc.  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

 



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

• Szemán László: Pázsitgyep kertészet, egyetemi jegyzet.  
• x 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Gruber Ferenc (1962): Pázsitok, gyepszőnyegek.  
• x 

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

• Oktató laboratórium 
• Kísérleti bemutató tér  

 
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 órai részvétel a tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően.  
• A félév értékelése és elfogadása eredményes írásbeli kollokvium teljesítése.  

Az érdemjegy megállapítása:  

51 pont alatt (elégtelen) 

51 - 60 pont (elégséges) 

61 - 75 pont (közepes) 

76 - 85 pont ( jó) 

86 -100 pont (jeles) 

 
Gödöllő, 2011. január 14 . 
 
 

Dr. Szemán László  
tárgyfelelős aláírása  



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Agrárökonómia I. 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKR2014XL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KTI-KGT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnök BS (MKALKRMBS) 
• Mezőgazdasági mérnök BS 
• Környezetgazdálkodási agrármérnök 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. Az agrárgazdaság rendszerelméleti alapjai 
2. �Piacgazdasági alapok 
3. �Agrárökonómiai alapfogalmak 
4. �Az alapvető ökonómiai döntési problémák 
5. �A gazdasági értékek időbeli összemérése 
6. �A vállalati eredmény, érdek és vagyon 
7. �Vállalkozási formák az agrárgazdaságban 
8. �A vállalkozások környezeti kapcsolatai 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
8 óra/félév előadás 
0 óra/félév gyakorlat 

 
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 – az oktatás levelező formája miatt – kötelező 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 

 
A vizsgára jelentkezés feltétele a kiadott önálló feladatok (4 db) beadása! 

 
 
Gödöllő, 2012. február 27. 
 
 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Gyógy- és aromanövények termesztése I. 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKS2064EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Kertészeti Technológiai Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnöki alapszak (BSc) 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Növénytan 
 
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. Gyógynövények jelentősége, felhasználása, története. A gyógynövénytermesztés 
nemzetközi és hazai helyzete. Általános drogismeret. A növényi drogok előállításának 
általános szempontjai. Minőségbiztosítás, minősítés a gyógynövénytermékek 
előállítása során. Gyógynövénytermékek termelésének, értékesítésének gazdasági 
vonatkozásai, jogi szabályozásai. 

2. Gyógynövények elsődleges feldolgozása. Környezeti tényezők szerepe a 
gyógynövénytermesztésben. Nemesítés és fajtahasználat a 
gyógynövénytermesztésben. Gyógynövénykutatás legújabb irányai. Gyógynövények 
gyűjtésének általános szempontjai. Fontosabb vadon termő gyógynövények. Védett 
gyógynövények. 

 
Gyakorlatok tematikája: 

Részletes drogismeret. Növényismeret. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
8 óra/félév előadás 
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: dr. Koczka Noémi, egyetemi adjunktus, tud. fokozata: PhD 

A tantárgy felelőse/előadója: Heltmanné dr. Tulok Mária, c. egyetemi docens, tud. 
fokozata: CSc 

3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 
• Heltmanné dr. Tulok Mária, c. egyetemi docens, tud. fokozata: CSc 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Koczka N. (2008): Gyógy- és aromanövények termesztése. BSc jegyzet, SZIE MKK 
Gödöllő. 1-78 + Részletes rész vonatkozó fejezetei 



 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Bernáth J. – Németh É. (2007): Gyógy- és fűszernövények gyűjtése, termesztése és 
felhasználása. BSc jegyzet, Mezőgazda Kiadó, Budapest 

• Bernáth J. (szerk.) (2000): Gyógy- és aromanövények, Mezőgazda Kiadó, Budapest – 
vonatkozó fejezetei 

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

• A Kertészeti Tanüzemben gyógynövény fajbemutató terület. 
• A Kertészeti Tanüzem gyógynövénytermesztő területén gyakorlati munkavégzés 

lehetséges. 
• Droggyűjtemény. 

 
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 konzultációk látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező.  
• A félévi aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatokon való részvétel és a 

drogismereti beszámoló sikeres teljesítése. (A felkészüléshez a hallgatók 
rendelkezésére áll egy droggyűjtemény, amely munkaidőben és a szak konzultációs 
napjain délelőtt elkérhető a titkárságon.) 

• A tantárgy szóbeli kollokviummal zárul. 
 

A kollokvium érdemjegye 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint: 
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, 2012. február 6. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Gyümölcs- és faiskolai termesztés II. 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKS2034EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Kertészeti Technológiai Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnök BSc levelező 
 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Gyümölcs- és faiskolai termesztés 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 tematikája: 
Konzultációk tematikája: 

1. Alma és körte termesztése. 
2. Birs és naspolya termesztése. 
3. Cseresznye és megy termesztése. 
4. Őszibarack, kajszibarack és szilva termesztése 
5. Dió és gesztenye termesztése 
6. Mandula és mogyoró termesztése 
7. Szamóca, málna és szeder termesztése. 
8.  Egyéb bogyósok termesztése. 

 
A gyakorlatok tematikája 

1. Az almatermésűek fitotechnikája 
2. A csonthéjasok fitotechnikája 
3. A héjas gyümölcsök fitotechnikája 
4. A bogyós gyümölcsök fitotechnikája  

 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: x 

kimérete: 
8 óra/félév előadás 
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Prokaj Enikő egy. adjunktus, tud. fokozata: PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Prokaj Enikő 
 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 



• Kassai T. – Dimény J. 2003. Gyümölcs- és faiskolai termesztés alapjai  
• Hrotkó Károly 2003: Gyümölcsfaiskola 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Papp János 2004: 1. Gyümölcstermesztési alapismeretek 
• Soltész Miklós 1998: Gyümölcsfajtaismeret és használat 

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

• Megfelelő felszereltségű kísérleti, oktató tér 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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2 óra egyéni felkészülés szükséges. 

1./ A konzultációkon célszerű részt venni, mivel az előadás, valamint az elméleti jegyzet  teljes 

anyagát a kollokviumon tudni kell. 

2./ A gyakorlatokon a jelenlét ajánlott.  

Vizsga: szóbeli kollokvium (0-100p) 

Az érdemjegy megállapítása:  

51 pont alatt (elégtelen) 

51 - 60 pont (elégséges) 

61 - 75 pont (közepes) 

76 - 85 pont ( jó) 

86 -100 pont (jeles) 

Gödöllő, 2012. február 7. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Kertészeti Növénykórtan alapjai 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKNV2034EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Növényvédelmi Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnök BSc levelező 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Mikrobiológiai Alapok 
 
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 - 2: Növénykórtani alapismeretek I 
 3: A burgonya betegségei 
 4: A paradicsom és a paprika betegségei 
 5: A borsó és a bab betegségei; A kabakosok betegségei 
 6: A káposzta, saláta, hagyma, gyökérzöldségek betegségei 
 7: Az almatermésűek betegségei 
 8: A csonthéjasok betegségei 
 9: A dió, mogyoró és bogyóstermésűek betegségei 
 10: A szőlő betegségei 
 11: Dísznövények betegségei 
 12: Laboratóriumi munka 
Gyakorlatok tematikája: 
 A gyakorlatokon a hallgatók megtanulják a legfontosabb tanult növénybetegségek 
felismerését. A feladatoknak megfelelően a gyakorlatok szükség szerint tömbösítve, az 
előadásokkal váltakozva kerülnek megtartásra. 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
4 óra/félév előadás 
8 óra/félév konzultáció és gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: név, beosztás, tud. fokozata: Dr. Turóczi György, egyetemi 
docens, PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői:Dr. Turóczi György, egyetemi docens, PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Glits M. és Folk Gy. Kertészeti növénykórtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2000. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 



• Agrofórum és Növényvédelem folyóiratok 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Növénykórtani laboratórium és gyakorló a Növényvédelmi Intézetben 
 
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 képzés jellegéből és az órabeosztásból eredően (az előadások és gyakorlatok nem 
válnak el egymástól) a foglalkozásokon a részvétel kötelező. A hiányzásokat a tárgyfelelőssel 
egyeztetett módon (egyéni felkészüléssel) pótolni kell.  

A félév végén a hallgatók írásbeli dolgozatban adnak számot ismereteikről. 
 
Gödöllő, 2011. január 15. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Szőlőtermesztési és borászati ismeretek II. 
1.2. Neptun kódja: SMKKS2074EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KERT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnöki 
 

1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 
• Szőlőtermesztési és borászati 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 tematikája: 
Konzultációk tematikája: 
1. A szőlő feldolgozása és a feldolgozással kapcsolatos alapfogalmak és technológiák ismertetése. A 
must összetevői, kezelése, az irányított erjesztés technológiája. A bor előállításának technológiái, 
borok kezelése és tárolása. A magyar borrégiók és borvidékek ismertetése, hagyományaik, 
földrajzuk, talajtani és éghajlati adottságaik. Magyar borkülönlegességek (Tokaji borok, Bikavér, 
stb.) 
2. A szőlőtermesztésben alkalmazott fitotechnikai munkák élettani és gyakorlati jelentősége. A 
szőlőtermesztésben alkalmazott speciális gépek és eszközök ismertetése. Az integrált szőlőtermesztés 
alapelemei, alkalmazása és adminisztrációja. Az Európai Unió szőlőtermesztésre és borászatra 
vonatkozó szabályozása, a magyar borjog jelene 
 
Gyakorlatok tematikája: 
1. A szőlő metszéséhez és oltásához használt eszközök, azok kiválasztásának szempontjai, 
karbantartásuk és élezésük sajátosságai. A szőlő oltásának módozatai és gyakorlati fogásai. A szőlő 
metszése. A szőlő fontosabb zöldmunkái. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
8 óra/félév konzultáció 
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Varga István  címzetes egy. docens, tud. fokozata: PhD. 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetője: 

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

• Bauer, K. (szerk.) (1966): Szőlősgazdák könyve (Integrált szőlőtermesztés). 
Mezőgazda Kiadó, Budapest 

 



4.2. Ajánlott irodalom: 
• Bényei F. - Lőrincz A. - Sz. Nagy L. (1999): Szőlőtermesztés. Mezőgazda Kiadó, 

Budapest 
• Prohászka F. (2003): Szőlő és bor. Mezőgazda Kiadó, Budapest 
• Csepregi P. – Zilai J. (1988): Szőlőfajta-ismeret és – használat. Mezőgazdasági Kiadó. 

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

• A Kertészeti Tanüzemben valósítjuk meg a gyakorlatokat. 
 

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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2 óra egyéni felkészülés szükséges. 

1./ A konzultációkon célszerű részt venni, mivel az előadás, valamint az elméleti jegyzet  teljes 

anyagát a kollokviumon tudni kell. 

2./ A gyakorlatokon a jelenlét kötelező.  

A tantárgy aláírásának feltétele, hogy a hallgató a gyakorlaton részt vegyen. 

Vizsga: szóbeli kollokvium, feltétele félév aláírás. 

A kollokvium érdemjegye 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint:  
 
Pontszámok: 
 
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: Zöldségtermesztés II. 
1.2. Neptun kódja: SMKKS2084EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Kertészeti Technológiai Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnöki alapszak 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Zöldségtermesztés 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 tematikája: 
Konzultációk tematikája: 
1. Csemegekukorica, hüvelyesek, gyökérzöldségfélék, káposztafélék, levélzöldségfélék 
2. Hagymafélék, spárga, kabakosok, burgonyafélék, gombafélék 
Gyakorlatok tematikája: 
1. Hidegtűrő zöldségnövényekhez kapcsolódó aktuális zöldségtermesztési műveletek a tanüzemben.  
2. Melegigényes zöldségnövényekhez kapcsolódó aktuális zöldségtermesztési műveletek a 
tanüzemben. 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
8 óra/félév konzultáció  
8 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei: 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója:  

• Dr. Ombódi Attila egy. docens, tud. fokozata: PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Ombódi Attila egy. docens, tud. fokozata: PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei: 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Csorbainé Gógán A., Dimény J., Helyes L., Ombódi A., Pék Z. (2007): 
Zöldségtermesztés. SZIE jegyzet, Gödöllő. p. 122-284. 

• Hodossi S., Kovács A., Terbe I. (Szerk.) (2004): Zöldségtermesztés szabadföldön. 
Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. 129.-256. 

4.2. Ajánlott irodalom: 
• Terbe I., Hodossi S., Kovács A. (Szerk.)(2005): Zöldségtermesztés 

termesztőberendezésekben. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. 133-272. 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Az egyes termesztéstechnológiai elemeket a Gödöllői Agrár Központ Non-profit 
közhasznú Kft. Kertészeti Tanüzemében mutatjuk be. 
 

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

• A ráépülő tantárgyak előaditól rendszeres értékelés 



• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
A tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2 óra egyéni felkészülés szükséges. 

1./ A konzultációkon és a gyakorlatokon célszerű részt venni, mivel az előadás, valamint az elméleti 

jegyzet  teljes anyagát a kollokviumon tudni kell. 

Vizsga: szóbeli kollokvium 

Az érdemjegy megállapítása:  

51 pont alatt (elégtelen) 

51 - 60 pont (elégséges) 

61 - 75 pont (közepes) 

76 - 85 pont (jó) 

86 -100 pont (jeles) 

 
 
 
 
Gödöllő, 2012. február 6. 

 tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Fenntartható és ökológiai gazdálkodás 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKFT2112KL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KTI-AKGT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• KRM 
 

 
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 tematikája: 
Konzultációk tematikája: 
 
1.  

A fenntartható fejlődés problémaköre, fogalma, alapelvei, definíciói 
A fenntartható fejlődés stratégiai kérdései. Az ökológiai lábnyom értelmezése. 
Mezőgazdasági rendszerek, hagyományos és alternatív lehetőségek, környezeti 
problémák és kockázatok 
A mezőgazdasági termékek, az élelmiszerek minősége, vegyszermaradványok 
kérdése, a GMO –k problémái 
Az ökológiai gazdálkodás történeti áttekintése, nemzetközi és hazai szabályozása. 
Ellenőrzés és tanúsítás az ökológiai gazdálkodásban hazánkban és Európában. 

 
 
Gyakorlatok tematikája: - 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
4 óra/félév konzultáció  
0 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr Szalai Tamás, egy.docens, tud. fokozata:PhD és Szalai 
Dániel, t. mérnök 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői:- 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Szalai T. (2006): Fenntartható és ökológiai gazdálkodás, jegyzet a BSc szakos 
hallgatók részére SZIE, MKK KTI, Gödöllő 1-121. 

• 4.2. Ajánlott irodalom: Ángyán J. – Menyhért Z.(1997): Alkalmazkodó 
növénytermesztés, ésszerű környezetgazdálkodás, Mg. Szaktudás Kiadó, Bp. 

 



4.3. 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 konzultációkon célszerű részt venni, mivel az előadás, valamint az elméleti jegyzet teljes anyagát a 

kollokviumon tudni kell. 

Vizsga: írásbeli kollokvium, feltétele félév aláírás. 

Az értékelési rendszer alapelemei:  

Az érdemjegy összetevői: 

 (írásbeli kollokviumon elérendő min. 51 pont, elérhető max. 100 pont) 

Az érdemjegy megállapítása:  

51 pont alatt (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: Gombatermesztés 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKS2336EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Kertészeti Technológiai Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnöki 
• Mezőgazdasági mérnöki 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Növénytan 
 
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. A gombatermesztés jelentősége. A gombatermesztés gazdasági jelentősége a világon 

és Magyarországon. Termesztett fajok, fogyasztás. A gombatermesztés története a 
kezdetektől napjainkig. A gombafajok  termesztésének története, a 
termesztéstechnológia fejlődésén keresztül, különös tekintettel a hazai 
gombatermesztésre, nemesítésre. A csiperketermesztés technológiája I.: komposzt. A 
csiperketermesztésben használható közegek. A csiperketermesztés technológiája II.: 
csíragyártás és termesztő-létesítmények. A csiperketermesztésben használt 
csíratípusok előállítása, termesztő-létesítmények. A csiperketermesztés technológiája 
III.: termesztés. A termesztés technológiája, hőmérséklet, páratartalom, CO2 
szabályozása, növényvédelme. A laskagomba termesztés technológiája. A laskagomba 
termesztésben használható közegek, csíratípusok előállítása, termesztő-létesítmények, 
termesztés technológiája.  

2. A shiitake termesztés technológiája. A shiitake termesztésben használható közegek, 
csíratípusok előállítása, termesztő-létesítmények, termesztés technológiája. Egyéb 
gombafajok termesztése a világon. Pecsétviaszgomba, gyapjas tintagomba, 
bocskorosgomba, enokitake stb. termesztésének helyzete a világon. 
Mikorrhizagombák jelentősége, felhasználásának módjai, ehető mikorrhiza gombák 
termesztése. Vitalizáló mikorrhizagombák felhasználása a növénytermesztésben, 
kertészetben és erdészetben. Tinórufélék, rókagombafélék és szarvasgomba fajok 
termesztésének helyzete a világon. 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
4 óra/félév konzultáció 
0 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: dr. Pék Zoltán, egyetemi docens, tud. fokozata: PhD, habil.  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői:  



• dr. Pék Zoltán, egyetemi docens, tud. fokozata: PhD, habil. 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Csorbainé Gógán Andrea – Pék Zotán: Gombatermesztés. Oktatási segédanyag, SZIE 
MKK Gödöllő, 2010. 

• Szili István (2008): Gombatermesztők könyve, Mezőgazda Kiadó 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Szili István (1994): Gombatermesztés, Mezőgazda Kiadó 
• Győrfi Júlia (2003): Csiperketermesztés nemcsak vállalkozóknak, Szaktudás Kiadó 

Ház 
• Szabó István (1990): A csiperke, a laska és más gombák termesztése, ILK Modul 

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

• Megfelelő felszereltségű kísérleti-, oktató- és bemutató tér 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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 1 óra egyéni felkészülés szükséges. 
A konzultációkon célszerű részt venni, mivel az előadás, valamint az elméleti jegyzet teljes 
anyagát a kollokviumon tudni kell. 
Félév elismerése: Minden hallgató aláírást kaphat a félév végén. 
Értékelés (100 pontos rendszerben): 
Vizsga: írásbeli kollokvium, feltétele félév aláírás. 

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, 2012. február 14. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Talajértékelés és növénytáplálás 
1.2. Neptun kódja: SMKTG2314ML 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Talajtani és Agrokémiai Tanszék / Környezettudományi 
Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnök BSc, levelező 
• Kertészmérnök BSc, levelező 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• 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 tematikája: 
Konzultációk tematikája: 

1. Talajértékelés (Aranykorona rendszer, 100 pontos rendszer, erdészeti termőhelyi 
értékelés, Demeter rendszer, külföldi és nemzetközi rendszerek) 

2. Növénytáplálás (Növényi tápanyagok, tápanyagok pótlása, szaktanácsadás, növényi 
tápanyagok a talajban) 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Számolási és talajértékelési feladatok 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
8 óra/félév előadás 
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Gál Anita, egyetemi adjunktus, PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: Dr. Gál Anita, egyetemi adjunktus, PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: az órán elhangzott és honlapról letölthető tananyagok 
 
4.2. Ajánlott irodalom: Füleky György: Talaj- és földminősítés jegyzet, Gödöllő, 2008 
     Füleky György: Agrokémia jegyzet. Gödöllő, 2007  
 
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 konzultációkon célszerű részt venni, a gyakorlatokon való részvétel kötelező. A félév 
elismeréséhez, az aláírás megszerzéséhez, a beadandó feladatok leadása és tárgyfelelős általi 
elfogadása valamint a félév végi írásbeli vizsga alkalmával minimum 51 pont megszerzése 
szükséges. Az írásbeli vizsga két részből áll, mindkét részből min. 25,5 pontot kell elérni.  
 
A félévi értékelés a következők szerint kerül összesítésre: 
A félév során szerezhető pontok   100 pont (2 zh x 50 pont) 
A félév elismerésének feltétele   51 pont (2 zh x 25,5 pont) 
 
A megajánlott érdemjegyek a két zh pontjainak összegzésével az alábbiak szerint kerülnek 
meghatározásra: 
   51 pont alatt  -  elégtelen (1) 
   51 - 60 pont   -  elégséges (2) 

61 - 75 pont   -  közepes (3) 
76 - 85 pont   -  jó (4) 
86 - 100 pont -  jeles (5) 

 
 
 
Gödöllő, 2012. február 14.  
 
 
 

 
      Dr. Gál Anita 
a tárgyfelelős aláírása 



 

Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar 

 
Műszaki Menedzsment Intézet 

 
2012. február 

 
TANTÁRGYI ISMERTETŐ 

 
A tantárgy címe és kódja: Vállalkozási  alapismeretek 
    (Fundamentals of enterprises) 
Előadó:    Dr. Peszeki Zoltán egyetemi tanár  Kód: SGMMG2316EL 
 
Hallgatók: SZIE MKK BSC kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök nappali és levelező 
tagozat   
         
Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy         
 
A foglalkozások  heti 2 órás előadások keretében folynak az órarend szerinti helyen és időben. 
 
A foglalkozások programja 
 
1. II. 9.  Bevezető előadás. Követelményrendszer. 
                                   Vállalkozáselméleti alapfogalmak, alapösszefüggések 
2. II. 16.             Vállalkozásalapítás előtti eldöntendő kérdések 
                                   Az egyéni vállalkozás. 
3.  II. 23.   A társas vállalkozások formái.  
                                   A Franchise kialakítása 
4. III.1 .  Franchise jogok, kötelezettségek 
   Az FR. szerződés, fizetési feltételek                              
5. III. 8.  Szervezetfejlesztés. 
                                   Válságmenedzselés.   
6. III. 22.  Az üzleti tervezés.  
                                   Adózás 
7. III. 29.  Gazdálkodás a termelési eszközökkel I. 
                                   Gazdálkodás a termelési eszközökkel II. 
8. IV. 5.  A vállalkozások pénzügyi menedzselése. A bankok szerepe. 
                                   Zárthelyi dolgozat . 
9. IV. 19.             A hitelgazdálkodás kérdései, hiteltípusok, 
                                   Hitelpályázat, Szerződések 
10. IV. 26.             Könyvvezetés. Beszámolás. 
                                   Bizonylatok, pályázatok                     
11.  V. 3             Mérleg. Eredmény kimutatás összeállítása, elemzése, értékelése 
                                   Pénzügyi mutatók, Pótlások 
Irodalom: 
- Kötelező:  
 HUSTI I.: Mezőgazdasági vállalkozói kézikönyv. 
 Szaktudás Kiadó Ház. Budapest, 2009. 
- Ajánlott:  
 JELEN T. et al.: Vállalkozások gazdálkodása.  



 Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 
 
A további – elsősorban ajánlott – irodalmak ismertetésére a tárgy foglalkozásain kerül sor. 
Követelményrendszer 
A félév során elérhető pontszám 100 pont  
A félév során elérhető pontszámok részletezése: 
- Zárthelyi dolgozat:                         70 pont  
- Házi feladat:              20 pont 
- Eredményességi pont:   5 pont 
- Óralátogatás, aktivitás:   5 pont 
   
A tantárgy pontértéke: 100 pont 
A pontszámok forrásai: 
Az aláírás megszerzéséhez szükséges a zárthelyi dolgozat eredményes megírása, amihez 
legalább 36 pontot kell elérni. A Tanszék 2 alkalmat biztosít, az első ingyenes, a második 
külön-eljárási díj* ellenében vehető igénybe. Azok a hallgatók, akik ezen 2 alkalom során 
nem érik el a minimális 36 pontot, még egy beszámolót tehetnek a sikertelenül megírt 
zárthelyi dolgozat anyagából (külön-eljárási díj befizetése után). Aki ezt az utolsó alkalmat 
sem tudja kihasználni, azaz nem teljesít 50%+0,5 pontot azt a tantárgy ismételt felvételére 
kötelezzük! (Dékáni vizsgakérelmet csak akkor támogatjuk, ha a beszámoló eredménye 
legalább 40%-os!) 
(*megj.: A különeljárási díj mértéke a TVSZ aktuális szabályainak függvényében alakul!) 
Az eredményességi pontra (5 pont) az jogosult, aki a kiírás szerinti első időpontban 
sikeresen megírja a zárthelyi dolgozatát. 
Az első órákon ismertetett és április 20-ig elkészített házi feladatért 20 pont kapható. 
- Zárthelyi dolgozat: 70 pont. 
-Óralátogatás, aktivitás: 5 pont 
Azok kapják, akik az órák legalább felén jelen vannak 

A félév elismerését kifejező aláírás megadásának feltétele: 
- a zárthelyi dolgozat eredményes megírása, 
- a házi feladat kiírás szerinti elkészítése, ismertetése és beadása. 
 
A hallgatóknak a TVSZ 39. §-ában felsoroltakat a számonkérések során tilos használni. Azon 
hallgatókkal szemben, akik megszegik a Szabályzat ide vonatkozó előírásait, az előírt 
szankciókat alkalmazzuk. 
 
A végső értékelés az elért pontszámoknak megfelelően, a Kari TVSZ alapján történik. 
 
 

(Dr. Peszeki Zoltán) 
egyetemi tanár 

tárgyfelelős  

 (Dr. Daróczi Miklós) 
egyetemi docens 
intézetigazgató 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vállalkozási alapismeretek 

 (Házi feladat) 
 

 
 
 

Mutassa be tetszőlegesen választott vállalkozás tevékenységét! 
A feldolgozásból derüljön ki: 
 
- a vállalkozás típusa, a vállalkozás kialakulása,  
- az árbevételt hozó tevékenységek, azok súlya, szerepe, 
- a vállalkozás egy adott résztevékenységének részletes ismertetése (órán kerül 

megbeszélésre). 
 
Az esettanulmány alapjául szolgáló vállalkozást minden hallgató maga választja 
meg. 
A feladatot írásban kell elkészíteni és a megbeszélt időpontban kiselőadásként 
ismertetni is kell. 
 
Gödöllő, 2012. február 1. 
 
 
 

Dr. Peszeki Zoltán 
egyetemi tanár, tárgyfelelős 

 
 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Dísznövénytermesztés II. 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKS2095EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Kertészeti Technológiai Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Dísznövénytermesztés 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) 
Konzultációk tematikája: 
1. Növényházi dísznövénytermesztés. Helyzete, műszaki feltételei. Cserepes 

levéldísznövények termesztése I. Aglaonema-Ctenanthe, Cserepes 
levéldísznövények termesztése II. Cyperus-Ficus, Cserepes levéldísznövények 
termesztése III. Hedera-Yucca 

2. Cserepes virágos dísznövények termesztése I. Aechmea-Anthurium, Cserepes 
virágos dísznövények termesztése II. Begonia-Hibiscus, Cserepes virágos 
dísznövények termesztése III. Impatiens-Vriesea 

Gyakorlatok tematikája: 
3. Növényházi vágott virágok termesztése I. Elméleti alapok, Növényházi vágott 

virágok termesztése II. Dianthus-Gerbera, Növényházi vágott virágok termesztése 
III. Rosa-Chrysanthemum, Növényházi vágott virágok termesztése IV. Lilium és 
egyéb kisebb jelentőségű fajok 

 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
8 óra/félév konzultáció 
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: dr. Neményi András, egyetemi adjunktus, tud. fokozata: 
PhD.  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• dr. Neményi András, egyetemi adjunktus, tud. fokozata: PhD. 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Schmidt Gábor (szerk.): Növényházi dísznövények termesztése, Mezőgazda Kiadó, 
Budapest, 2002.  

 



4.2. Ajánlott irodalom: 
• Hámori Zoltán – Schmidt Gábor: Dísznövények A-tól Z-ig CD, Lapoda Multimedia 

Biodigit Kft., Budapest 2008. 
• Ball Redbook 17th edition, Ball Publishing, USA 2003. 
• Dole, J.M., Wilkins, H.F.: Floriculture, Principles and Species, Pearson Prentice Hall, 

USA 2005.  
 

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

• Megfelelő felszereltségű kísérleti-, oktató- és bemutató tér 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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 7 óra egyéni felkészülés szükséges. 
A konzultációkon célszerű részt venni, mivel az előadás, a gyakorlat teljes anyagát a 
kollokviumon tudni kell. 
Félév elismerése: Minden hallgató aláírást kaphat a félév végén. 
Értékelés: 
Az írásbeli kollokvium egy növényismereti felismerésből és tesztből áll az érdemjegy a kettő 
átlagából kerül kialakításra: 
- - a növényismereti felismerés legalább elégséges (2) szintű teljesítése; egy-egy fel nem 

ismert növény egy-egy jegylevonást eredményez. A felismerésen a növényeket teljes 
tudományos névvel kell megnevezni. 

- Írásbeli vizsga (teszt):     maximum 100 pont 
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 14. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Gyógy- és aromanövények termesztése II. 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKS2105EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Kertészeti Technológiai Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnöki alapszak (BSc) 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Gyógy- és aromanövények termesztése 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 tematikája: 
Konzultációk tematikája: 

1. A gyógynövénytermesztés speciális jellemzői. Gyógynövényként is felhasznált 
egyéb kertészeti fajok. Az Apiaceae család legfontosabb termesztett gyógynövényei. 
A Lamiaceae család legfontosabb termesztett gyógynövényei. 

2. Az Asteraceae család legfontosabb termesztett gyógynövényei. Fontosabb ipari 
termesztett gyógynövények. Növényvédelmi problémák a gyógynövénytermesztésben. 
Perspektivikus gyógynövények termesztése. 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Növényismeret. Termesztési ismeretek. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
8 óra/félév előadás 
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: dr. Koczka Noémi, egyetemi adjunktus, tud. fokozata: PhD 

A tantárgy felelőse/előadója: Heltmanné dr. Tulok Mária, c. egyetemi docens, tud. 
fokozata: CSc 

3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 
• Heltmanné dr. Tulok Mária, c. egyetemi docens, tud. fokozata: CSc 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Koczka N. (2008): Gyógy- és aromanövények termesztése. BSc jegyzet, SZIE MKK 
Gödöllő. 1-78 + Részletes rész vonatkozó fejezetei 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Bernáth J. – Németh É. (2007): Gyógy- és fűszernövények gyűjtése, termesztése és 
felhasználása. BSc jegyzet, Mezőgazda Kiadó, Budapest 



• Bernáth J. (szerk.) (2000): Gyógy- és aromanövények, Mezőgazda Kiadó, Budapest – 
vonatkozó fejezetei 

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

• A kísérleti téren (Kertészeti Tanüzem) gyógynövény fajbemutató terület. 
• A kísérleti tér gyógynövénytermesztő területén gyakorlati munkavégzés lehetséges. 
• Drog- és vetőmaggyűjtemény. 

 
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 konzultációk látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező.  
• A félévi aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatokon való részvétel. 
• A kollokvium előfeltételei (teljesítésük a szóbeli vizsga napján, a vizsga előtt): 

- Kiadott „185 fajt tartalmazó legfontosabb gyógynövényfajok” listájában szereplő 
fajok magyar és latin nevének ismerete (írásban, két tévesztési lehetőség) 
- Gyógynövény-felismerés képekről, a konzultációkon leadott fajokból. 50 faj magyar, 
latin neve, életformája, drog magyar, latin neve, fő hatóanyag, fő felhasználási terület. 
(szóban, egy tévesztési lehetőség). 

• A tantárgy szóbeli kollokviummal zárul, húzott tétel alapján. 
A kollokvium érdemjegye 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak 
szerint: 

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 12. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Kertészeti növények öntözése 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKS2115EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KERT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnök 
•  

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Zöldségtermesztés 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 tematikája: 
Konzultációk tematikája: 
1. A világ és a hazai öntözés helyzetének értékelése. Öntözési alapfogalmak: talajban lévő 
vízformák, DV, pF, VK, AHP, ariditási index, öntözési vízadag, stb. stb. Paradicsom és a 
paprika vízigénye és öntözése. Káposztafélék (fejes káposzta, kelkáposzta, brokkoli, karfiol, 
bimbóskel, stb.) vízigénye és öntözése. Gyökérzöldség-fajok (sárgarépa, petrezselyem, zeller) 
vízigénye és öntözése. Kabakos zöldségfajok (uborka, dinnye fajok) vízigénye és öntözése. 
2.  Csemegekukorica vízigénye és öntözése. Hagymafajok vízigénye és öntözése Pillangós 
zöldségfajok (zöldbab, zöldborsó) vízigénye és öntözése Gyümölcsfajok (alma, szamóca, 
málna, stb.) vízigényének jellemzése és öntözésük. Szőlő vízigénye, vízforgalma és öntözése.  
 
Gyakorlatok tematikája: 
1. A talaj nedvességtartalmának meghatározásához használható műszerek és azok használata. 
A növények vízellátottságát közvetlen meghatározásának lehetőségei (növényállomány 
felszínhőmérséklete, sztóma-konduktancia, hő-térkép, stb.). Öntözési módok (felületi-, altalaj-
, esőszerű-, mikro-öntözés) jellemzése, értékelése a kertészeti termesztésben. Öntözési célok 
(vízpótló, kelesztő, színező, aszúsító, fagyvédő, stb.) a kertészeti termesztésben 
 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

kimérete: 
8óra/félév előadás 
4 óra/félév gyakorlat 

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

 
 



4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Helyes L. (2003): Az öntözés általános kérdései. Egyetemi jegyzet SZIE MKK. Levelező 
képzés Gödöllő, 60 p. 

• Dimény J.-Helyes L.-Varga Gy.-Kassai T. (2003): Öntözés a kertészeti termesztésben. 
Egyetemi jegyzet, Mezőgazdasági vízgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak. 
FVM. Budapest-Gödöllő, 93 p. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Cselőtei, L. (1997): A zöldségnövények öntözése. Mg. Kiadó, Budapest, 172 p. 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Tanüzemünkben folyó öntözési kísérletek jó lehetőséget nyújtanak a tárgy oktatásához 
 
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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2-3 óra egyéni felkészülés is szükséges. 

1./ A konzultációkon is célszerű részt venni, mivel az előadás, valamint a a kötelező irodalom  teljes 

anyagát a kollokviumon számon kérjük. 

2./ A gyakorlatokon a jelenlét kötelező.  

Vizsga: szóbeli kollokvium, feltétele félév aláírás. 

Az érdemjegy megállapítása:  

51 pont alatt (elégtelen) 

51 - 60 pont (elégséges) 

61 - 75 pont (közepes) 

76 - 85 pont ( jó) 

86 -100 pont (jeles) 

 
Gödöllő, 2011. január 12. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Kertészeti növényvédelmi állattan 
1.2. Neptun kódja: SMKNV2025EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet:  NVI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: Kertészmérnöki szak 
1.5. Előtanulmányi követelmények: - 
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. A zöldségfélék általános kártevői I. (talajlakó kártevők) 
2. A zöldségfélék általános kártevői II. (a földfeletti részek kártevői) 
3. A paradicsom és a paprika kártevői. 
4. A kabakosok és a káposztafélék kártevői. 
5. A bab és a borsó kártevői. 
6. A levélzöldségek és gyökérzöldségek kártevői. 
7. A gyümölcsfák általános kártevői I. (a gyökérzet és a fás részek kártevői) 
8. A gyümölcsfák általános kártevői II. (a lombozat, a virág és a termés kártevői) 
9. Az almatermésűek kártevői. 
10. A csonthéjasok kártevői. 
11. A héjasok kártevői. 
12. A szőlő kártevői. 
13. A bogyósgyümölcsűek kártevői. 
14. A raktározott zöldség- és gyümölcsfélék, szárítmányok, aszalványok kártevői. 

Gyakorlatok tematikája: 
1. Bevezetés, általános fogalmak. 
2. Rendszertani ismeretek. 
3. Zöldségfélék általános kártevői 
4. A paradicsom és a paprika kártevői. 
5. A kabakosok és a káposztafélék kártevői. 
6. A bab és a borsó kártevői. 
7. A levélzöldségek és gyökérzöldségek kártevői. 
8. A gyümölcsfák általános kártevői. 
9. Az almatermésűek kártevői. 
10. A csonthéjasok kártevői. 
11. A héjasok és a szőlő kártevői. 
12. A bogyósgyümölcsűek kártevői. 
13. A raktározott zöldség- és gyümölcsfélék, szárítmányok, aszalványok kártevői. 
14. Beszámoló. 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
4 óra/félév előadás 
8 óra/félév gyakorlat 



 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Tóth Ferenc, egy. docens, PhD  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Tóth Ferenc 
• Dr. Mészáros Zoltán 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Glits-Horváth-Kuroli-Petróczi: Növényvédelem 
• Jenser-Mészáros-Sáringer: A szántóföldi és kertészeti növények kártevői 

4.2. Ajánlott irodalom: 
• Rod-Hluchy-Zavadil-Prásil-Somssich-Zacharda: A zöldségfélék betegségei és 

kártevői 
• Hluchy-Ackermann-Zacharda-Lastuvka-Bagar-Jetmarová-Vanek-Szőke-Plisek: A 

gyümölcsfák és a szőlő betegségei és kártevői 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Növényvédelmi állattani gyakorló: mikroszkópok, tartósított bemutató anyagok, 
oktatótáblák, számítógépes kivetítő. 

 
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 konzultációk látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező.  
A félév során a gyakorlati anyagból be kell számolni, ez az aláírás megszerzésének feltétele.  
A tantárgy szóbeli kollokviummal zárul, kollokviumot csak az tehet, akinek a félévi aláírása 
rendben van. 
A gyakorlati beszámolón szerzett érdemjegy a félév végi kollokvium érdemjegyébe beszámít. 
Az érdemjegy: 

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

 
 
Gödöllő, 2011.január 20. 

tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Gép- és eszközválasztás, beszerzés 
1.2. Neptun kódja: SMKFM2315EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: NTTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági 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) 
Konzultációk tematikája: 
 
1. Mezőgazdaságban használt erőgépek fejlesztésének irányai, Univerzális traktorok alkalmazásának 
lehetőségei, Traktorok kiválasztása. A talajművelés gép és eszközrendszerének ismertetése 
(alapművelés, elmunkálás, magágykészítés eszközei) a gépválasztás szempontjainak ismertetése 
 
2.A vetés az ültetés és a mezőgazdaságban (szántóföld, kertészet) leggyakrabban alkalmazott 
betakarítógépek használatának ismertetése, használatának feltételei, a kiválasztás szempontjai 
 
Gyakorlatok tematikája 
Terepgyakorlat Szárítópuszta, Mezőgazdaságban alkalmazott öntözési módok és eszközeinek 
ismertetése bemutatása 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete:  8 (2x4) konzultáció 
  4 Gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr Percze Attila egy. docens, tud. fokozata: PhD 
3.2. A tárgy előadói: 

• Dr Percze Attila egy. docens, tud. fokozata: PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Szendrő P. 2003: Géptan 
• Mezőgazdasági szaklapok: Agrofórum, Agrárágazat stb 

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

• Megfelelő felszereltségű oktató gyakorló terem áll rendelkezésre 
 

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



• Oktatói munka hallgatói véleményezése 
• A végzős hallgatók körében végzett felmérés 
• Pályakövetési vizsgálatokból 

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
A tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2 óra egyéni felkészülés szükséges. 

1./ A konzultációkon célszerű részt venni, mivel az előadások, teljes anyagát a kollokviumon 

tudni kell. 

2./ A gyakorlatokon a jelenlét kötelező.  

Vizsga: szóbeli kollokvium, feltétele félév aláírás. 

 
 
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 17. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 

 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Öntözés tervezése és gépei  
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SGMAV2315EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: GEK, Környezet Ipari Rendszerek Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnök 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

Vízgazdálkodás alapjai v. Vízgazdálkodástan 
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: 
B típusú tárgy 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának tematikája: 
Konzultációk tematikája: 
Egyenes cső veszteségének számítására . Ismertesse a Moody-diagramot sima és érdes cső 
esetére Szelepet, csapot, egyéb szerelvények. 
Szivattyúk csoportosítása, fontosabb üzemviteli jellemzői.  
Szivattyúk szerkezeti felépítése, különböző típusai.  
Szivattyúk üzemviteli kérdései, indítás, hajtás stb. Szivattyúk és csővezetékek kapcsolata. 
Szivattyúk szabályozása, hatása a jelleggörbékre, hatásfokra.  
Szivattyú kiválasztási példa megoldása. 
Nyomásközpont felépítése, működése, szabályozása.  
Öntözési módok, azok öntözőgép igénye, energia felhasználása stb. 
Esőszerű öntözőberendezések fajtái felosztásuk, főbb gépészeti elemei, energia igényük.  
Szórófejek főbb  típusai, Szórófejes öntöző öntözőfürt tervezése.  
Mikroöntözés különböző módszerei, főbb gépészeti berendezései. 
Mikroöntözés elemeinek tulajdonságai működésük.  
Mikroöntözés vízkezelési módszerei és berendezései.  
Csőhálózat méretezésének alapjai.  
Kiselőadások. Félév zárása. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 Kr 

kimérete: 
8 óra/félév  konzultáció  

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Szlivka Ferenc, egyetemi tanár, DsC 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

Szlivka F.: (2003) A vízgazdálkodás gépei (egyetemi jegyzet) Budapest-Gödöllő, 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vízgazdálkodási Önálló Osztálya. 198.p. 

    Tóth, Á.: (2000) Az öntözés és tápoldatozás technikája. 
Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest. 



 
4.2. Ajánlott irodalom: 

Dr. Sitkei György: (1997 ) Gyakorlati áramlástan 
Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 504 p.  
Vermes Miklós: (1997) Vízgazdálkodás Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 395.p 
Füzy Olivér: (1991) Áramlástechnikai gépek és rendszerek. Tankönyvkiadó, Budapest. 715. 
Dr. Varga József: (1974) Hidraulikus és pneumatikus gépek kézikönyve. Műszaki 
Könyvkiadó, Budapest, 693.p. 
 

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

 
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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2 óra egyéni felkészülés szükséges. 

A konzultációk látogatása ajánlott.  
A félév közbe  1 db ZH-t kell írni, amelyeket 50%-ra kell teljesíteni.  1 db. pótlási lehetőség 
van. A ZH kiselőadással kiváltható.  
A szerzett pontszám  alapján . 
Az érdemjegy: 

0-50 pont elégtelen 
51-60 pont elégséges 
61-70 pont közepes 
70-80 pont jó 
81-100 pont jeles 

 
 
 

 
Gödöllő, 2011. január 19. 

 tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Zöldséghajtatás 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKS2315EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KERT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnök 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Zöldségtermesztés 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 tematikája: 
Konzultációk tematikája: 
1. Hajtatás általános jellemzése, értékelése (hazai és világ). Termesztő-berendezések. 
Klímaszabályozás lehetősége és megvalósítása (fény, hőmérséklet, páratartalom, CO2).  A 
talaj nélküli hajtatási módok jellemzése, értékelése (agregátpónika, hidropónika, aeropónika). 
2. Az étkezési paprika hajtatásának jelentősége, ökológiai igényeinek értékelése a hajtatás 
szempontjából és a fajtaválasztás szempontjai. Az étkezési paprika hajtatásának időzítése és a 
hajtatás technológiája. A paradicsom hajtatásának jelentősége (hazai és világ), ökológiai 
igényeinek értékelése a hajtatás szempontjából és a fajtaválasztás szempontjai. A paradicsom 
hajtatásának időzítése és a hajtatás technológiája. Az uborka hajtatásában az ökológiai 
igények értékelése és a fajtaválasztás szempontjai. Hidegtűrő fajok hajtatása. 
 
Gyakorlatok tematikája: 
1. Szaporítóanyag-előállítás hajtatás céljára, melegigényesek és hidegtűrő fajok esetében. Az 
oltás. Telepi gyakorlat: termesztő-berendezések évi hasznosíthatósági terve. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

kimérete: 
8 óra/félév előadás 
4óra/félév gyakorlat 

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

• Dr. Pék Zoltán egy. docens Ph.D. 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Terbe I. Hodossi S. Kovács A. (2005): Zöldségtermesztés termesztőberendezésekben. 
Mezőgazda Kiadó Bp. 271 p. 

 
 



4.2. Ajánlott irodalom: 
• Somos A. Koródi I. Turi I. (1980): Zöldséghajtatás. Mg Kiadó Bp. 459 p. 

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

Tanüzemünkben folyó hajtatási kísérletek, illetve a meglévő termesztő-berendezések 
(Rishel ház, Soroksár 70 típusú fóliasátrak, vándorfólia stb.) jó lehetőséget nyújtanak a 
tárgy oktatásához. Ezt a gyakorlati tematika is igazolja. 

 
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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2-3 óra egyéni felkészülés is szükséges. 

1./ A konzultációkon is célszerű részt venni, mivel az előadás, valamint a kötelező irodalom  teljes 

anyagát a kollokviumon számon kérjük. 

2./ A gyakorlatokon a jelenlét kötelező.  

Vizsga: szóbeli kollokvium, feltétele félév aláírás. 

Az érdemjegy megállapítása:  

51 pont alatt (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: Agrár-környezetgazdálkodási ismeretek 
1.2. Neptun kódja: SMKFT2016EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK-KTI AKGT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• MKALKRMBS 
 
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) 
Konzultációk tematikája: 
 

1. A mezőgazdálkodás és fejlődésének szakaszai, A mezőgazdálkodás alapkaraktere 
Az iparszerű mezőgazdálkodás jellemzői és törekvései, Az iparszerű mezőgazdálkodás 

eredményei, Az iparszerű mezőgazdálkodás problémái, Az iparszerű mezőgazdálkodás 
kockázatai, A környezet- és tájgazdálkodás alapja és háttere, A környezet- és tájgazdálkodás 
táj- és földhasználati rendszere, Körfolyamatokra épülő agrárökoszisztémák használata 

 
2. Fenntartható (értékőrző) gazdálkodási rendszerek alkalmazása, A környezet- és 

tájgazdálkodás eszközei: Alkalmazkodás a tájhoz és a termőhelyhez, A környezet- és 
tájgazdálkodás birtoktervezési alapjai, Az európai agrárpolitika zsákutcája és 
reformtörekvései, Az átalakuló európai agrár- és vidéktámogatási rendszer, A 
vidékfejlesztés magyar kerettervei, előzményei 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

10 óra/félév konzultáció 
0 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója Dr. Ángyán József  egyetemi tanár, az MTA doktora 
     Szalai Dániel – tanszéki mérnök 
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. - Menyhért Z. (szerk.) (2004): Alkalmazkodó növénytermesztés, környezet-
és tájgazdálkodás, Szaktudás Kiadó, Bp. 560. 
 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

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

• 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. – Tardy J. – Vajnáné Madarassy A. (szerk.) (2003): Védett és érzékeny 
természeti területek mezőgazdálkodásának alapjai, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 625 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 konzultációk látogatása ajánlott. 
A tantárgy írásbeli, ill. szóbeli kollokviummal zárul. 
 
Gödöllő, 2012. február 9. 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

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

• Mezőgazdasági 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 tematikája: 
 
Konzultációk tematikája: 
 
Mezőgazdasági és élelmiszer termékek marketing folyamatának jellemzői, (termelés, 
feldolgozás, fogyasztás)-   
Marketing szerepe és jelentősége, az EU piacszabályozás jellemzői. 
Marketing politika és stratégiai tervezés alapjai. 
Marketing termékpályák jellemzői, piaci előrejelzések és marketing információk használata 
Marketing szervezetek, szolgáltatások és költségek. 
Élelmiszerpolitika, feldolgozás, szabványok.  
Agrár- és élelmiszer termékek kereskedelmének jellemzői (nagy és kiskereskedelem,egységes 
 piac, külkereskedelem). 
Élelmiszer marketing stratégiai esettanulmányok bemutatása 
Gabona és hús termékpályák jellemzői és szabályozásuk, tej termékpályák jellemzői és 
szabályozásuk, esettanulmányok bemutatása  
 
 A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete:  6. szemeszter 
4 óra/ 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 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: EU agrárpolitikája 
1.2. Neptun kódja: SMKTR2016ML 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KÖTI-TROT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnök BSc 
• Állattenyésztési 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 tematikája: 
 
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. 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. 
Az Európai Unió agrárrendszere, a mezőgazdasági termelés jellemzői. Az agrárágazat 
helye, szerepe az EU gazdaságában, a mezőgazdasági termelése változása a tagállamokban. 
Termelési és piaci kilátások. Agrár külkereskedelem.  
Magyarország agrárgazdaságának helyzete és jellemzői, agrárpolitikai tapasztalatok és 
eredmények az EU csatlakozás előtt, és jelenlegi helyzete ágazatonként. 
Az Európai Unió közös agrárpolitikája. A közös agrárpolitika kialakulása és reformjai 
(1992, 2000, 2003, várható 2013. évi reform). Az EU közös agrárpolitikájának eredményei és 
ellentmondásai. Az agrárpolitika végrehajtásának intézményei, döntési folyamata és a 
tagországok feladatai. Az EU agrármodellje és a multi funkcionalitás mezőgazdaság 
jellemzői. A Közös agrárpolitika szabályozásának területei. A minőségi élelmiszertermelés 
szabályozása. Mezőgazdasági információ és statisztika. 
Az Európai Unió regionális politikája és fejlődése, strukturális alapok eszközrendszere 
és intézményei. 
Az EU Közös Piaci Szervezetei és működésük. A támogatások kifizetésének rendszere és 
hazai intézményei. KAP rendtartás. Támogatási formák bemutatása, piacszabályozás 
eszközei. 
Vidékfejlesztés az Európai Unióban. A vidékfejlesztési politika kialakulása, intézkedései. 
Végrehajtási szabályok és követelmények. Vidékfejlesztési tervek, programozás és 
intézmények. 
 
Gyakorlatok tematikája: nincs gyakorlat 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
4 óra/félév konzultáció 



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: 

• Fehér I. (2004): Az Európai Unió integrációja és intézményei. Szent István Egyetem 
Kiadó. Gödöllő. 372 p. ISBN 963 9483 47 8 

• 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 

 
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 konzultáció látogatása ajánlott. A félév aláírásának külön feltétele nincs. 
A tantárgyi vizsga teljesítésére írásbeli és szóbeli lehetőség van. Az írásbeli vizsgára nem 
jelentkezők számára a meghirdetett szóbeli vizsgaalkalmak állnak rendelkezése. Az írásbeli 
vizsgát elégtelennel - vagy gyenge érdemjeggyel - záró hallgató számára javítás esetén, a 
szóbeli vizsgák állnak rendelkezésre. 
 
A kollokvium érdemjegye az írásbeli vizsga esetén az alábbi pontértékelés alapján kerül 
kialakításra: 0-50 pont elégtelen, 51-60 pont elégséges, 61-75 pont közepes, 76-85 pont jó, 
86-100 pont jeles 
 
 
Gödöllő, 2012. február 8. 
  
 
 

Dr. Kispál Tibor, egyetemi docens 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Integrált kertészeti növényvédelem 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKNV2046EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: NVI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnöki 
• Kertészmérnöki 
• Mezőgazdasági szakoktató 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Kertészeti növénykórtan alapjai, Kertészeti növényvédelmi 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 tematikája: 
Konzultációk tematikája: 
1. Az alma, szőlő integrált növényvédelme, a fontosabb károsítók (kórokozók, kártevők, 
gyomnövények) elleni agrotechnikai, fizikai, kémiai, biológia, biotechnológiai védekezési 
eljárások komplex ismertetése, az egyes károsítókkal kapcsolatos előrejelzési módszerek 
bemutatása  
2. A paprika és paradicsom integrált növényvédelme, a fontosabb károsítók (kórokozók, 
kártevők, gyomnövények) elleni agrotechnikai, fizikai, kémiai, biológia, biotechnológiai 
védekezési eljárások komplex ismertetése, az egyes károsítókkal kapcsolatos előrejelzési 
módszerek bemutatása  
 
Gyakorlatok tematikája: 
1. Egy adott kertészeti növény integrált növényvédelmének kidolgozása csoportokban 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

kimérete: 
8 óra/félév  konzultáció  
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Szénási Ágnes, egy. adjunktus, tud. fokozata: PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Petz Albert, ny. tanszéki mérnök  
 

4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Petz A. (2005): Integrált növényvédelem. Jegyzet SZIE, MKK, Gödöllő 1-80. 
 
 
 



4.2. Ajánlott irodalom: 
• Ocskó Z. (szerk): (2011): Növényvédő szerek és termésnövelő anyagok 2011 I-II. 

Agrinex Bt. Budapest 
• Ocskó Z. (szerk): (2012): Növényvédő szerek és termésnövelő anyagok 2012 I-II. 

Agrinex Bt. Budapest 
• Glits M., Horváth J., Kuroli G., Petróczi I. (szerk)(1997): Növényvédelem. 

Mezőgazda Kiadó, Budapest 
•  

4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
• Megfelelő felszereltségű gyakorló 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: 
 
1./ A konzultációkon célszerű részt venni, mivel az előadás teljes anyaga a kollokviumon 

számon kérésre kerül. 

2./ A gyakorlatokon a jelenlét kötelező.  

A hallgatók a gyakorlat során csoportokban gyakorlati feladatot oldanak meg és adnak be. A 

gyakorlatvezető a beadott feladatokat átnézi és értékeli. A tantárgy aláírásának feltétele a 

gyakorlati feladat beadása.  

Vizsga: írásbeli kollokvium, feltétele félév aláírás. 

Az értékelési rendszer alapelemei:  

 gyakorlati feladat megoldása 0-20 

Elérendő minimális gyakorlati pont: 11 pont 

Az érdemjegy összetevői: 

a félévi gyakorlati pontérték + írásbeli kollokvium 

(írásbeli kollokviumon elérendő min. 40 pont, elérhető max. 80 pont) 

Az érdemjegy megállapítása:  

51 pont alatt (elégtelen) 

51 - 60 pont (elégséges) 

61 - 75 pont (közepes) 

76 - 85 pont (jó) 

86 -100 pont (jeles) 

 



 
 
 
Gödöllő, 2012. február 6. 

 tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Jogi ismeretek 
1.2. Neptun kódja: SG1JI2016XL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Gazdasági Jogi és Közigazgatási Intézet  
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnök MKALKRMBS 
 
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: 
Konzultációk tematikája: 

1. Állam- és jogelméleti alapfogalmak. Magyarország államszervezete. 
2. Személyek joga. Vállalkozási formák (egyéni vállalkozás, gazdasági társaságok, 

szövetkezet). 
3. Dologi jog. A termőföld tulajdonának és használati jogának megszerzése.  

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

kimérete: 
4 óra/félév előadás 
0 óra/félév gyakorlat 

 
3.1. A tantárgy felelőse és előadója: Dr. Herbst Árpád, e.doc., tud. fokozata: PhD 
A tárgy további előadója: Orlovits Zsolt adj., tud.fokozata: - 
dr. Csegődi Tibor PhD-hallgató 
 
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 Ötödik, átdolgozott kiadás, 2012. 

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 félévi aláírásának külön feltétele nincs. 
• A számonkérés formája írásbeli kollokvium. 

 
 

Gödöllő, 2012. február 9. 
 
 

Dr. Herbst Árpád sk. 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Üzemi gyakorlat 
1.2. Neptun kódja: SMKGO2036EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KERT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnöki alapszak, levelező képzés 
 

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 félévi tagolású tematikája:  
Gyakorlatok tematikája: 
1. A tantárgy jellege miatt nem lehet konkrét tematikát összeállítani. A hallgatók a Tanüzemmel 
egyeztetett különböző időpontokban jönnek gyakorlatra. A napi munka 8 óra és minden nap a 
Tanüzemben folyó aktuális növényápolási, kísérleti és egyéb munkákhoz csatlakoznak a hallgatók. 
Ezek a munkák rendkívül változatosak és sokrétűek. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 0 

kimérete: 
120 óra gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Dimény Judit egyetemi tanár, tud. fokozata: CsC 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetője: 

• Kassai Tamás mestertanár, tud. fokozata: - 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: - 
 
4.2. Ajánlott irodalom: - 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Alapvetően a Kertészeti Tanüzemben valósítjuk meg a gyakorlatokat, de külön 
engedély alapján a hallgató töltheti külföldön, vagy – amennyiben a szakdolgozat 
témájához kapcsolódik – hazai termelőnél is a gyakorlatát. 
 

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. A gyakorlatról nem lehet hiányozni, az esetlegesen 
előforduló hiányzásokat pótolni kell.  
A gyakorlatokat a Kertészeti Tanüzemben – illetve engedély és ellenőrzés mellet – külsős 
kertészettel foglalkozó cégeknél tartjuk. 
 
A gyakorlatok teljesítésének feltétele: 
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 aláírással zárul, melyet csak az kaphat, aki a 120 órás gyakorlatot letöltötte. 
 
 
 
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: SG1UZ2016ML; SG1UZ2016 EL, SG1UZ2016VL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet (SZIE GTK) 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Állattenyésztő mérnöki alapszak 
• Mezőgazdasági mérnök alapszak 
• Kertész mérnök alapszak 
• Vadgazda mérnök alapszak 

 
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 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. Szervezeti típusok. Az informális szervezet. Szervezeti koncepciók és elvek.  

7. Alapvető vállalati folyamatok és feladatok (termelés, szolgáltatás, beszerzés, értékesítés, 
marketing, számvitel, emberi erőforrás menedzsment). 

8. A stratégiai menedzsment. A stratégia lépései, kialakítása. Tervezés és a stratégiai kontroll. 
9. Tervezési módszerek (üzleti terv, mérlegmódszer, lineáris programozás, hálótervezés, 

szimuláció). 
10. Az időtényező szerepe a tervezésben, beruházás kalkulációk. 
11. A vezetés fogalma. A vezető feladatai, funkciói. Vezetési stílusok. Viselkedéstudományi 

vezetéselmélet. A menedzseri háló. 
12. A motiváció. Motivációs elméletek (Maslow, Herzberg, Alderfelder, McClelland stb.) 
13. A döntéshozatal (kockázatos és bizonytalan döntések, döntéshozatali eljárások) 
14. Esettanulmányok 
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 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 javasolt, mivel a számonkérés követelményei az előadásokon elhangzott 
és megszerzett ismeretek birtokában teljesíthetők. A félévi aláírás feltétele írásbeli vizsga 
teljesítése a vizsgaidőszakban.  
Értékelése: 

Érdemjegy: 0-50 pont: elégtelen (1)  66-75 pont: közepes (3)  
51-65 pont: elégséges (2) 76-85 pont: jó (4)         86-100 pont: jeles (5) 

 
Gödöllő, 2012. február 1. 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai: 
1.1. A tantárgy neve: Intenzív zöldségtermesztési technológiák 
1.2. Neptun kódja: SMKKS2346EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Kertészeti Technológiai Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnöki alapszak 
• Mezőgazdasági mérnöki alapszak 

1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 
• Zöldségtermesztés I. (kertészmérnök) vagy Kertészeti technológiák (mezőgazdasági 

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 tematikája: 
Konzultációk tematikája: 
1. Tápoldatozás; retardált műtrágyák; talaj nélküli termesztés, oltás, műanyag fóliás talajtakarás, 
fitotechnikai munkák 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
4óra/félév  konzultáció  

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei: 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója:  

• Dr. Ombódi Attila egy. docens, tud. fokozata: PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei: 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Ombódi A. (2008): Az intenzív zöldségtermesztés technológiai alapjai. SZIE jegyzet, 
Gödöllő. p. 1-102. 

4.2. Ajánlott irodalom: 
• Terbe I., Slezák K. (Szerk.) (2008): Talaj nélküli zöldséghajtatás. Mezőgazda Kiadó, 

Budapest. 
 
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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 1 óra egyéni felkészülés szükséges. 

A konzultáción célszerű részt venni, mivel az előadás, valamint a jegyzet teljes anyagát a 

kollokviumon tudni kell. 



Vizsga: írásbeli kollokvium 

Az érdemjegy megállapítása:  

51 pont alatt (elégtelen) 

51 - 60 pont (elégséges) 

61 - 75 pont (közepes) 

76 - 85 pont (jó) 

86 -100 pont (jeles) 

 
 
 
 
Gödöllő, 2012. február 6. 

 tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Regionális és kistérségi politika 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SG1RG2314EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnök BSc 
• Mezőgazdasági mérnök BSc 

 
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 tematikája: 
Konzultációk tematikája: 

1. A regionális tudományterület elhelyezése, más tudományterületekkel való 
kapcsolódása 

2. Az európai térszerkezet változásai 
3. Az európai regionális politika története 
4. Az európai szintű területfejlesztési dokumentumok 
5. A regionális politika finanszírozási rendszere 
6. A területi egyenlőtlenségek mérésére alkalmas módszerek 
7. A NUTS-rendszer főbb jellemzői 
8. A hazai regionális fejlesztés intézményrendszere 
9. A hazai regionális politika célkitűzései 
10. A Nemzeti Fejlesztési Terv részletes áttekintése 
11. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv részletes áttekintése 
12. A hazai kistérségek kialakulásának háttere 
13. A kistérségek szerepe a helyi gazdaság fejlesztésében 
14. A magyarországi kistérségek főbb gazdasági jellemzői, fejlesztési lehetősége 
15. A magyarországi kistérségek főbb társadalmi jellemzői, fejlesztési lehetőségei 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
4 óra/félév előadás 
0 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Nagy Henrietta, egyetemi adjunktus, PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• - 
• - 

 



4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Dr. Nagy Henrietta, Regionális politika, jegyzet SZIE 
• Előadás diasorok 

 
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: 
Amelyben ki kell térni: 

• 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 tantárgy óralátogatása levelező képzés lévén nem kötelező.  
• A félév során nincs előírás egyéni feladat készítésére. 
• A félév során nincs egyéb számonkérés. 
• A félév aláírásának feltétele: a hallgatók mindegyike kap aláírást, aki megjelenik a 

kiírt vizsgaidőpontban.  
• A számonkérés írásban történik. 10 kérdésből áll a vizsga, az alábbi ponthatárokkal:  

9-10 – jeles; 8-8,5 – jó; 6,5- 7,5 - közepes; 5,5-6 – elégséges; 5 alatt - elégtelen 
 
 
Gödöllő, 2011. január 10. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 
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TANTÁRGYI ISMERTETŐ 

 
A tantárgy címe és kódja: Vállalkozási  alapismeretek 
    (Fundamentals of enterprises) 
Előadó:    Dr. Peszeki Zoltán egyetemi tanár  Kód: SGMMG2316EL 
 
Hallgatók: SZIE MKK BSC kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök nappali és levelező 
tagozat   
         
Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy         
 
A foglalkozások  heti 2 órás előadások keretében folynak az órarend szerinti helyen és időben. 
 
A foglalkozások programja 
 
1. II. 9.  Bevezető előadás. Követelményrendszer. 
                                   Vállalkozáselméleti alapfogalmak, alapösszefüggések 
2. II. 16.             Vállalkozásalapítás előtti eldöntendő kérdések 
                                   Az egyéni vállalkozás. 
3.  II. 23.   A társas vállalkozások formái.  
                                   A Franchise kialakítása 
4. III.1 .  Franchise jogok, kötelezettségek 
   Az FR. szerződés, fizetési feltételek                              
5. III. 8.  Szervezetfejlesztés. 
                                   Válságmenedzselés.   
6. III. 22.  Az üzleti tervezés.  
                                   Adózás 
7. III. 29.  Gazdálkodás a termelési eszközökkel I. 
                                   Gazdálkodás a termelési eszközökkel II. 
8. IV. 5.  A vállalkozások pénzügyi menedzselése. A bankok szerepe. 
                                   Zárthelyi dolgozat . 
9. IV. 19.             A hitelgazdálkodás kérdései, hiteltípusok, 
                                   Hitelpályázat, Szerződések 
10. IV. 26.             Könyvvezetés. Beszámolás. 
                                   Bizonylatok, pályázatok                     
11.  V. 3             Mérleg. Eredmény kimutatás összeállítása, elemzése, értékelése 
                                   Pénzügyi mutatók, Pótlások 
Irodalom: 
- Kötelező:  
 HUSTI I.: Mezőgazdasági vállalkozói kézikönyv. 
 Szaktudás Kiadó Ház. Budapest, 2009. 
- Ajánlott:  
 JELEN T. et al.: Vállalkozások gazdálkodása.  



 Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 
 
A további – elsősorban ajánlott – irodalmak ismertetésére a tárgy foglalkozásain kerül sor. 
Követelményrendszer 
A félév során elérhető pontszám 100 pont  
A félév során elérhető pontszámok részletezése: 
- Zárthelyi dolgozat:                         70 pont  
- Házi feladat:              20 pont 
- Eredményességi pont:   5 pont 
- Óralátogatás, aktivitás:   5 pont 
   
A tantárgy pontértéke: 100 pont 
A pontszámok forrásai: 
Az aláírás megszerzéséhez szükséges a zárthelyi dolgozat eredményes megírása, amihez 
legalább 36 pontot kell elérni. A Tanszék 2 alkalmat biztosít, az első ingyenes, a második 
külön-eljárási díj* ellenében vehető igénybe. Azok a hallgatók, akik ezen 2 alkalom során 
nem érik el a minimális 36 pontot, még egy beszámolót tehetnek a sikertelenül megírt 
zárthelyi dolgozat anyagából (külön-eljárási díj befizetése után). Aki ezt az utolsó alkalmat 
sem tudja kihasználni, azaz nem teljesít 50%+0,5 pontot azt a tantárgy ismételt felvételére 
kötelezzük! (Dékáni vizsgakérelmet csak akkor támogatjuk, ha a beszámoló eredménye 
legalább 40%-os!) 
(*megj.: A különeljárási díj mértéke a TVSZ aktuális szabályainak függvényében alakul!) 
Az eredményességi pontra (5 pont) az jogosult, aki a kiírás szerinti első időpontban 
sikeresen megírja a zárthelyi dolgozatát. 
Az első órákon ismertetett és április 20-ig elkészített házi feladatért 20 pont kapható. 
- Zárthelyi dolgozat: 70 pont. 
-Óralátogatás, aktivitás: 5 pont 
Azok kapják, akik az órák legalább felén jelen vannak 

A félév elismerését kifejező aláírás megadásának feltétele: 
- a zárthelyi dolgozat eredményes megírása, 
- a házi feladat kiírás szerinti elkészítése, ismertetése és beadása. 
 
A hallgatóknak a TVSZ 39. §-ában felsoroltakat a számonkérések során tilos használni. Azon 
hallgatókkal szemben, akik megszegik a Szabályzat ide vonatkozó előírásait, az előírt 
szankciókat alkalmazzuk. 
 
A végső értékelés az elért pontszámoknak megfelelően, a Kari TVSZ alapján történik. 
 
 

(Dr. Peszeki Zoltán) 
egyetemi tanár 

tárgyfelelős  

 (Dr. Daróczi Miklós) 
egyetemi docens 
intézetigazgató 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vállalkozási alapismeretek 

 (Házi feladat) 
 

 
 
 

Mutassa be tetszőlegesen választott vállalkozás tevékenységét! 
A feldolgozásból derüljön ki: 
 
- a vállalkozás típusa, a vállalkozás kialakulása,  
- az árbevételt hozó tevékenységek, azok súlya, szerepe, 
- a vállalkozás egy adott résztevékenységének részletes ismertetése (órán kerül 

megbeszélésre). 
 
Az esettanulmány alapjául szolgáló vállalkozást minden hallgató maga választja 
meg. 
A feladatot írásban kell elkészíteni és a megbeszélt időpontban kiselőadásként 
ismertetni is kell. 
 
Gödöllő, 2012. február 1. 
 
 
 

Dr. Peszeki Zoltán 
egyetemi tanár, tárgyfelelős 

 
 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Zöldségtermesztés időzítése 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKS2325EL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Kertészeti Technológiai Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Kertészmérnöki 
• Mezőgazdasági mérnöki 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Zöldségtermesztés II., vagy Kertészeti technológiák 
 
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: 
Konzultációk tematikája: 
1. A zöldségtermesztés időzítése. Az időzítés fogalma, jelentősége. A tantárgy alapjai. A időzítés 

szempontjából fontos tényezők áttekintése. Az időzítés lehetőségei. A környezeti tényezők 
szerepe az időzítésben. A biotikus tényezők szerepe az időzítésben. A zöldségnövények 
klimatikus igényei. A termesztéstechnológia szerepe az időzítésben. A zöldségtermesztés 
időzítésének agrometeorológiai feltételei. Magyarország klimatikus adottságai az időzítés 
szempontjából. Az időzítés számítási alapjai. A klimatikus tényezők számszerűsíthetősége. 
Hőegységszámítás alapjai és módszerei, gyakorlati alkalmazhatóságuk. A zárvatermő 
növények fejlődésmenetének fázisai. A növények fenológiai fázisainak számszerűsíthetősége. 
A Zadoks, Feekes és a kiterjesztett BBCH-skála. 

2. Ipari célú felhasználásra történő zöldségnövények időzítése. A csemegekukorica, zöldborsó, 
ipari paradicsom és a zöldbab hőegység-számításon alapuló érésmodellezése, az utóbbi 
évtizedek meteorológiai adatainak felhasználásával. A hajtatott zöldségnövények időzítése. A 
hajtatott paradicsom, paprika és uborka növekedési, termesztési sajátosságai, időzítésének 
lehetőségei.  

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
0 óra/félév konzultáció 
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: dr. Pék Zoltán, egyetemi docens, tud. fokozata: PhD, habil.  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• dr. Pék Zoltán, egyetemi docens, tud. fokozata: PhD, habil. 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Varga György - Dimény Judit: Zöldségtermesztés időzítése. Egyetemi jegyzet, SZIE 
MKK Gödöllő, 2004. 

 



4.2. Ajánlott irodalom: 
• Acta Horticulturae 607 IX International Symposium on Timing of Field Production in 

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

• Megfelelő felszereltségű kísérleti-, oktató- és bemutató tér 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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 1 óra egyéni felkészülés szükséges. 
A konzultációkon célszerű részt venni, mivel az előadás, valamint az elméleti jegyzet teljes 
anyagát a kollokviumon tudni kell. 
Félév elismerése: Minden hallgató aláírást kaphat a félév végén. 
Megajánlott jegyet kaphat az a hallgató, aki a tárgyfelelős által kiadott komplex tervfeladatot 
teljesíti, amely irodalmazásból, feldolgozásból és prezentációból áll, melynek határideje a 
félév előtti utolsó hét. 
Értékelés (100 pontos rendszerben): 
Vizsga: írásbeli kollokvium, feltétele félév aláírás. 

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, 2012. február 14. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 
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	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
	6. Tantárgyi követelményrendszer:

	3A_02_SMKFM2013XL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	3A_03_SMKKS2013EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	3A_04_SMKNG2023EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	3A_05_SMKNZ2013EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	3A_06_SMKKS2023EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása

	3A_07_SMKKS2043EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	3B_01_SMKNV2012EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	3B_02_SMKGP2012EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai 
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	4A_01_SMKKR2014XL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	4A_02_SMKKS2064EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	4A_03_SMKKS2034EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	4A_04_SMKNV2034EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	4A_05_SMKKS2074EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása

	4A_06_SMKKS2084EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai:
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei:
	4. Az oktatás tárgyi feltételei:
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása:

	4B_01_SMKFT2112KL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	4B_02_SMKKS2336EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	4B_03_SMKTG2314ML
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	4B_04_SGMMG2316EL
	Szent István Egyetem
	 (Házi feladat)

	5A_02_SMKKS2095EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
	6. Tantárgyi követelményrendszer:

	5A_03_SMKKS2105EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	5A_04_SMKKS2115EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	5A_05_SMKNV2025EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	5B_01_SMKFM2315EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása

	5B_02_SGMAV2315EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	5B_03_SMKKS2315EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	6A_01_SMKFT2016EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása

	6A_02_SG1MK2016EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	6A_03_SMKTR2016ML
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása

	6A_04_SMKNV2046EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	6A_05_SG1JI2016XL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	6A_08_SMKGO2036EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása

	6A_09_SG1UZ2016EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása
	6. Tantárgyi követelményrendszer

	6B_01_SMKKS2346EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai:
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei:
	4. Az oktatás tárgyi feltételei:
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása:

	6B_02_SG1RG2314EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	6B_03_SGMMG2316EL
	Szent István Egyetem
	 (Házi feladat)

	6B_04_SMKKS2325EL
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 
	6. Tantárgyi követelményrendszer:


