
ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Alkalmazkodó talajművelés 
1.2. Neptun kódja: SMKNI4011AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: NTTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Növénytermesztő mérnöki MSc 
• Agrármérnöki MSc 

 
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 hagyományos művelés jellemzői, kritikus pontjai. Az alkalmazkodó talajművelés 
szükségessége. 

2. A műveléssel közvetlenül befolyásolható talajminőség tényezők.  
3. A műveléssel közvetve befolyásolható talajminőség tényezők. 
4. A szárzúzás, tarlóművelés fontossága, helye a növények művelési rendszerében. 
5. Termőhelyi körülményekre adaptált szántás és a tárcsás művelés jellemzői. Helyük a 

művelési rendszerben. 
6. Termőhelyi körülményekre adaptált lazítás és a kultivátoros művelés jellemzői. Helyük 

a művelési rendszerben. 
7. Talajhoz, talajnedvességhez, alapművelési módhoz adaptált felszínelmunkálás. A 

magágykészítés és vetés kritikus pontjai; a jó gyakorlat. 
8. Öntözött talajok kímélő művelése 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Talajállapot minősítési módszerek 
2. Hagyományos és kímélő módszerek összehasonlítása. 
3. Alkalmazkodó művelési rendszerek tervezése laza, középkötött és kötött talajokra. 
4. Talajkímélő művelési rendszerek összeállítása megadott szempontok szerint. 

 
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. Birkás Márta, egyetemi tanár, DSc 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Nagy László tanszéki mérnök 
• Bottlik László PhD hallgató 

 



4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Birkás M. Környezetkímélő alkalmazkodó talajművelés, Akaprint, 2006 (megf. 
fejezetek),  

• Előadások anyaga 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Megjelölt cikkek az Agrofórum szaklapból 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

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

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

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

1./ A konzultációkon célszerű részt venni, a kollokviumon az előadás, és a tankönyvben kijelölt 
fejezetek anyagát tudni kell. 
2./ A gyakorlatokon aktív részvétel kötelező.  

A hallgatók – megadott tematikából, önálló munkaként – 1 talajművelési feladatot állítanak össze és 
adnak be a gyakorlatvezető által kijelölt határidőre. 
A gyakorlatvezető értékeli a feladatokat. Az értékelhető feladat a tantárgy aláírásának feltétele. 
Vizsga: írásbeli kollokvium, feltétele félév aláírás. 

Az értékelési rendszer alapelemei:  

 otthoni feladat megoldás 0-10 pont, aktivitás gyakorlati órán: 0-10 pont. 

Elérendő minimális gyakorlati pont: 10 pont 

Az érdemjegy összetevői: félévi gyakorlati pontérték + szóbeli kollokvium 

(a kollokviumon elérendő min. 41 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, 2011. ………………………. 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Alkalmazott biokémia 
1.2. Neptun kódja: SMKKB4011AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Kémia és Biokémiai Tanszék, Környezettudományi Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc (levelező) 
 
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. Szerves vegyületek felosztása és összefoglalása. A környezetben és elő 
szervezetekben betöltött szerepük, jelentőségük a mezőgazdaságban 

2. Biológiailag aktív molekulák: terpének, szteroidok, alkaloidok, vitaminok, 
gyógyszerek jelentősége és hatása az élő szervezetre valamint a környezetre, 
jelentőségük a mezőgazdaságban 

3. Az élővilág építőelemei I: Aminosavak, peptidek, fehérjék. Lipidek és a biológiai 
membránok 

4. Az élővilág építőelemei III: Szénhidrátok. Mono-, oligo-  és poliszaharidok 
5. Heterociklusos vegyületek. Nukleinsavak és építőelemeik 
6. Lebontó és felépítő folyamatok I.: Glikolízis, Citromsav ciklus, terminális oxidáció és 

oxidatív foszforiláció, jelentőségük a mezőgazdaságban 
7. Lebontó és felépítő folyamatok II.:  Lipidek lebontása, lipidek bioszintézise, 

glükoneogenezis, nitrogén anyagcsere, ureaciklus, jelentőségük a mezőgazdaságban 
8. Nukleinsavak és fehérjék bioszintézise: Replikáció, transzkripció, transzláció, 

jelentőségük a mezőgazdaságban. Szabályozás: Az élő folyamatok szabályozása és 
jelentősége. Összefoglalás, eligazítás 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Búzaliszt nedves sikértartalmának meghatározása 
2. Fehérjemeghatározás Biuret reakcióval 

 
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: név, beosztás, tud. fokozata  

• Dr. Fülöp László egyetemi docens, PhD (biológia tudomány), Dr Habil (biológia 
tudomány)  

3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 



• Dr. Fülöp László egyetemi docens 
• Dr. Halász Gábor egyetemi adjunktus 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Boross L. - Sajgó M. (2003): A biokémia alapjai; Bp. Mezőgazdasági kiadó 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Gombkötő G. - Sajgó M. (1985): Biokémia Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 
• Elődi P. (1981): Biokémia; Akadémiai Kiadó, Budapest 

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

• Előkészítő labor, oldatok készítése, vegyszerek, anyagok és eszközök előkészítése a 
gyakorlathoz. 

• 2 db gyakorló, ahol a labormunkák folyhatnak, a felszerelések, az eszközök a tárgy 
gyakorlatainak megfelelően vannak előkészítve. 

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Amelyben ki kell térni: 

• http://w3.mkk.szie.hu/~fulop/ 
• Az előadások látogatása felsőoktatási törvény szerint, mindenki számára ajánlott! 
• A félévi aláírás feltételeire, az előadások látogatása, gyakorlatok elvégzése 
• Az előadásokon elhangzottak, a gyakorlat valamint a kötelező irodalmak képezik a 

vizsga anyagát! 
• A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll. Az írásbeli vizsga alapvető képletek, 

reakcióegyenletek és fogalmak ismeretét méri fel. A szóbeli vizsga az előre kiadott 
tételjegyzék alapján történik. Értékelés a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint. 

 
 
Gödöllő, 2011. ………………………. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Alkalmazott genetika 
1.2. Neptun kódja: SMKNG4011AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: SZIE, Genetika és Biotechnológiai Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc  
 
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: 
 
ELŐADÁSOK  

1. A genetika tárgya, fő területei: klasszikus és molekuláris genetika. A mendeli genetika 
alapjai 

2. A mendeli genetika kiterjesztése és alkalmazásai; eltérések a mendeli hasadási  
 arányoktól. A mendeli genetika kiterjesztése és alkalmazásai, poligénes tulajdonságok  
 öröklődése, mennyiségi jellegek genetikája   

3. A citogenetika alapjai; a kromoszómák és az öröklődés. Szaporodás, citogenetika: a 
mitózis és meiózis genetikai szerepe. Mutáció 

4. Extranukleáris (citoplazmás) öröklődés, organellum genom. A genetikai kapcsoltság 
(linkage). A populációgenetika alapjai, kapcsolata a mendeli genetikával 

5. Reverz genetika fogalma, alkalmazása. Az örökítőanyag természete, a DNS szerkezete, 
funkciói az élő sejtben (a genetikai információ tárolása, replikáció, rekombináció). 
DNS replikáció prokariótákban és eukariótákban, „in vitro” replikáció, PCR technika 

6. Az gén fogalma és az eukarióta gén szerkezete. A prokarióta és eukarióta genom 
komponensei: kódoló, regulátor és ismétlődő szekvenciák, genetikai szerepük, 
alkalmazásuk; molekuláris markerek fogalma, alkalmazása 

7. Transzkripció prokariótákban és eukariótákban; az RNS molekulák poszt-
transzkripciós módosulásai; Génexpresszió, genetikai szabályozás eukariótákban, 
PTGS: a transzkripciót követő géncsendesítés 

8. A géntechnológia alapjai, genetikailag módosított szervezetek (GMO) 
 
Gyakorlatok tematikája: 
 

1. Citológiai preparátum készítése hagyma gyökércsúcsból. Citológiai preparátumok 
elemzése: mitotikus és  meotikus osztódás tanulmányozása. Kariotípusok elemzése: 
Kromoszómák tanulmányozása 

2. A mendeli öröklődés citogenetikai értelmezése: PTC próba és az öröklődés levezetése 
Gyakorló feladatok megoldása: Eltérések a mendeli hasadási arányoktól, 
génkölcsönhatások, nemhez kötött öröklődés, citoplazmás öröklődés, génkapcsoltság, 
genetikai térképezés.  



3. Gyakorló feladatok megoldása: Családfaelemzések, az öröklésmenetek statisztikai 
értékelése, beltenyésztés, heterózis genetikai értelmezése 

4. Gyakorló feladatok megoldása: Kvantitatív genetika. A mennyiségi tulajdonságok 
jellemzése és öröklődése, örökölhetőségi értékszám, populációgenetika, a populáció 
szerkezetének vizsgálata, egyensúlyi populáció. A géngyakoriság változás okai és 
következményei.  

5. Különböző mutagén kezelések után citológiai preparátum készítése hagyma ás árpa 
gyökércsúcsból: Mutáció és poliploidia. Gén-, kromoszóma – és genommutációk 
fogalma. 

6. DNS izolálása növényi mintából kittel, DNS hígítási sorozat készítése, UV abszorpción 
alapuló DNS koncentráció-mérés hígított oldatból spektrofotométerrel és NanoDrop 
készülékkel. Gélelektroforézis: DNS hígítási sor tesztelése gélelektroforézissel 

7. PCR reakció 
8. Molekuláris markerek alkalmazása, gélképek elemzése 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

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

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Kiss Erzsébet, egyetemi tanár 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Veres Anikó, egyetemi adjunktus 
• Katuláné Debreceni Diána, tanszéki mérnök 
• Dr. Szőke Antal, tudomámyos munkatárs 
 

4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Kiss E. Az előadások anyaga ppt.CD-n. 
• Heszky L., Galli Zs: A genetika alapjai (SZIE Jegyzet)  

2008, Gödöllő. Kijelölt fejezetek. 
• Pedryc A.(szerk.) A genetika és a növénynemesítés alapjai (BCE Jegyzet)  

2009, Budapest. Kijelölt fejezetek. 
 

4.2. Ajánlott irodalom: 
• Dohy J. (1999): Genetika állattenyésztőknek. Mezőgazda kiadó 1999. Budapest p. 

342.  
• Heszky L., Fésüs L., Hornok L. szerk. (2005). Mezőgazdasági biotechnológia. 

Agroinform Kiadó, Budapest p. 366.  
• Kiss E.: Növényi molekuláris genetika. SZIE nyomda – Gödöllő 1999. p. 118.  
• Mátyás Cs. Erdészeti, természetvédelmi genetika. Mezőgazda Kiadó 2002. Budapest  

p. 422. 
• Velich I. szerk.: Növénygenetika. Mezőgazda Kiadó 2001. Budapest p. 549. 
• Weaver, Robert F., Hedrick, Philip W. (2000): A genetika alapjai. A fordítást 

szerkesztette: Hajósné Novák M. PANEM Könyvkiadó 2000. Budapest. p. 618. 
Kijelölt fejezetek. 

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



• Molekuláris genetikai hallgatói laboratórium,  
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

Az órák látogatása kötelező.  A félévi aláírás feltétele az előadások és a gyakorlatok 
látogatása, a félév során kiadott feladatok beadása. 
A kurzus írásbeli vizsgával zárul, amelyen három kérdésre kell válaszolni.  Az érdemjegy: 
a három kérdésre kapott jegyek átlaga. 
 A részkérdések közül bármelyik elégtelen, a végső jegy is elégtelen. 
  

2, 00-2,50  elégséges 
 2,51-3, 50 közepes 
 3,51-4,50 jó 
 4,51-  jeles  

 
 
Gödöllő, 2011. április 26. 
 
 

Dr. Kiss Erzsébet 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Alkalmazott talajtan 
1.2. Neptun kódja: SMKTG4011AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KÖTI-TALT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc, 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. Bevezetés, talaj környezeti szerepe, felépítése, funkciói; Talajképző tényezők, 
folyamatok szerepe a talajok tulajdonságaiban; A talaj fizikai tulajdonságainak 
jelentősége; Talajkolloidok, kémiai tulajdonságok, talajsavanyúság, savanyú talajok 
javítása 

2. Talaj szervesanyagának szerepe, a szervesanyag csökkenés okai; A talajlakó 
szervezetek környezeti szerepe, talajok biodiverzitásának csökkenése;   

3. A talajok vízgazdálkodása és a klímaváltozás összefüggései; Talajdegradációs 
folyamatok; EU Talajvédelmi Stratégiája, Talajmonitoring rendszerek; Földértékelés, 
földhasználat; Nemzetközi talajosztályozási rendszerek;  
 

Gyakorlatok tematikája: 
1. Laborgyakorlat (SZIE Talajtani Tanszék) 
2. Laborgyakorlat (SZIE Talajtani Tanszék) 
3. Terepgyakorlat (SZIE Agrárerdő) 
4. Terepgyakorlat (SZIE Agrárerdő) 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

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

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

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

• Stefanovits P., Filep Gy., Füleky Gy., 1999. Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Budapest.  
• A honlapra feltöltött előadásanyagok (http://www.mkk.szie.hu/dep/talt/sb/) 

 

http://www.mkk.szie.hu/dep/talt/sb/


4.2. Ajánlott irodalom: 
• Brady, N., Weil, R., 1996. The Nature and Properties of Soils. Prentice-Hall, Inc.,  
• Szabó István Mihály. Az általános talajtan biológiai alapjai. Mezőgazdasági Kiadó. 

Budapest. 1986.  
• Bohn H. L., B. L. McNeal, G. A. O’Connor. Talajkémia. Mezőgazdasági Kiadó – 

Gondolat Kiadó. Budapest. 1985.   
• Fekete et al., 1997. Talajtani gyakorlatok. Gödöllő.   

 
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 tantárgy oktatása előadásokon és gyakorlatokon történik. A konzultációkon a részvétel 
ajánlott, mivel az előadás, valamint az elméleti jegyzet teljes anyagát a kollokviumon tudni 
kell.  A gyakorlatokon a jelenlét kötelező.  
 

• A hallgatók a félév során egy 35 pontos zárthelyi dolgozatot írnak,  
• illetve egy 15 pontos beadandó dolgozatot készítenek. 
• A vizsgára bocsátás feltétele:  26 pont.  
 
A beadandó dolgozat témáját az Európai Unió által meghatározott talajainkat fenyegető 
tényezők közül lehet kiválasztani. Ezek a következők: erózió; szervesanyag csökkenés; 
talajszennyeződés; talajlefedettség; talajtömörödés; biodiverzitás csökkenés; szikesedés; 
áradások, földcsuszamlások. A választott tényezőt ki kell fejteni szakkönyvek, szakcikkek 
feldolgozásával, valamint egyéni vélemény hozzáadásával. A tantárgy aláírásának 
feltétele, hogy a beadandó feladatot legkésőbb december 2-ig a hallgató beadja. 

A vizsgaidőszakban a hallgatók írásbeli vizsgán számolnak be tudásukról. Az 
érdemjegyek meghatározása az egyetemi Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint történik.  

 
Előadás zh.                             35 pont 
Beadandó dolgozat                15 pont 
Szerezhető pontok                  50 pont 
Vizsgára bocsátás feltétele     26 pont 
 
Az írásbeli vizsgán szerezhető pontok     50 pont 
A félév során szerezhető pontszám        100 pont 

        
         51   pont alatt -  1 elégtelen 
         51- 60 pont     -  2 elégséges  
         61 -75 pont     -  3 közepes 
         76 - 85 pont    -  4 jó 
         86 - 100 pont   - 5 jeles 

 

  
Gödöllő, 2011. április 21.  

tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Növényfiziológia 
1.2. Neptun kódja: SMKNN4011AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: NÖFI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• agrármérnöki 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• növényélettan 
 
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 CO2-fixáció különböző útjai. Az eltérő fotoszintézis típusú növények szénmérlege.  
A növényi CO2-gáz- és vízgőzcsere. A sztómamüködés kulcsszerepe. A mezofillum-
rezisztencia és szabályozása. 
Az abiotikus környezeti tényezők hatása a CO2-gázcserére. Fényfotoszintézis 
modellek. A fotoszintézis és a légzés hőmérsékletfüggése. A CO2-gázcsere 
vízellátottságtól való függése A CO2-gázcsere légköri CO2-koncentráció függése. A 
növényi C-mérleg. 
A tápanyag-ellátottság hatása a növekedésre és a hozamra. A tápanyag-utánpótlás 
(műtrágyázás) élettani alapjai. 
A növények lipidösszetétele és változása a növény fejlődése során. A lipidek 
bioszintézise, raktározása és bontása.  
A biológiai nitrogén fixáció, a nitrogenáz működése és a nitrogénfixáció szabályozása. 
A nitrát felvétele, transzlokációja és redukciója. A nitrátasszimiláció szabályozása és 
mezőgazdasági és környezetvédelmi vonatkozásai. A kénautotrófia. 

2. A növényi hormonok általános jellemzése. Jelérzékelés és jeltovábbítás a 
növényekben. A növényi hormonreceptorok típusai. A hormonhomeosztázist 
meghatározó folyamatok. 
A növények egyedfejlődésének speciális vonásai. A merisztémák típusai és 
működésük. Az embriogenezis, az apikális-bazális tengely és a radiális mintázat 
kialakulása. A gyökér szöveteinek differenciálódása. A hajtás differenciálódása. A 
megnyúlásos növekedés és a morfogenezis hormonális szabályozása. 
A virágzás fiziológiája. A fotoperiodizmus tulajdonságai, fotoreceptora és jelátvitele a 
virágzás indukciója során. A közvetett indukció és a vernalizáció.  
A magvak nyugalmi állapota (dormancia), a magnyugalom típusai és okai. A magvak 
életképessége és a csírázási erély. Az életképesség megőrzését befolyásoló külső 
tényezők. A csírázás fiziológiája és hormonális szabályozása. A csírázást és a 
csíranövény sorsát befolyásoló környezeti tényezők. 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. x 



 
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. Csintalan Zsolt, egyetemi docens, PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Csintalan Zsolt, egyetemi docens, PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• az konzultációkon elhangzottak 
• Erdei L. (szerk.) Növényélettan. Növekedés- és fejlődésélettan p.366. JATEPress, 

Szeged, 2004. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Láng F. (szerk.): Növényélettan. A növényi anyagcsere 1-2. p.1034. ELTE Eötvös 
Kiadó, Budapest, 2002 

 
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 tantárgy írásbeli kollokviummal zárul. 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, 2011. április 26. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Takarmánygazdálkodás 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKTK4011AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁAI-TAKT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök M.Sc. 
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:  
 
1-4. konzultáció 

Bevezetés. Takarmányelőállítás: a tömegtakarmányok tartósítása erjesztéssel. Az 
erjedés során lejátszódó biokémiai folyamatok. Az erjedés mikroorganizmusai. Az 
erjedés szakaszai. Az erjedést befolyásoló tényezők. Hagyományos és korszerű, kis- 
közép- és nagyüzemi körülmények között alkalmazott silótípusok Magyarországon és 
Európa más országaiban. 

5-8. konzultáció 
Takarmány-konzerválás Magyarországon: termesztett takarmánynövényeink és 
silózásuk módszerei. A silókukorica, a lucerna, a szilázsfüvek új generációja (új 
olaszperje fajták és hibridek), egyes melléktermékek (nedves sörtörköly, CGF, 
répaszelet) tárolása (rövid távú tárolása: 7-14 nap) és silózása (hosszú távú tárolás: 1 
év), a nedves roppantott kukorica erjesztve történő tárolása.  
A takarmányok tartósítása szárítással. Természetes és mesterséges szénaszárítás. A 
szénakészítés során fellépő veszteségek. Zöldtakarmányok forrólevegős 
gyorsszárítása. 
A tömeg- és abraktakarmányokban előforduló szántóföldi és raktári penészgombák 
által termelt toxinok és hatásuk az állati szervezetre.  

 
Gyakorlatok tematikája: 
1-4 gyakorlat 

Abrak- és tömegtakarmányok éves szükségletének számítása kérődzők (szarvasmarha, 
juh) és monogasztrikus állatok esetében. 
Tömegtakarmányok éves szükségletének számítása egy tehenészeti telepen. Az éves 
tömegtakarmány-bázis tárolásának (falközi siló, fóliatömlő és bálaszenázs valamint 
szénatároló pajta) és az egyes tárolók kapacitásának tervezése. Mérnöki feladat. 
Tömörség számítása a silózási technológia alapján (számítógépes modellezés). 

 
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 Orosz Szilvia, egy. docens, tud.fokozata: PhD. 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr Orosz Szilvia, egy. docens, tud.fokozata: PhD. 
 

4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

1. Vetési M. (szerk.)(2007): Általános takarmányozástan. Jegyzet BSc szakos 
hallgatók részére SZIE, MKK, Gödöllő  

2. Schmidt J. (szerk) (2003): A takarmányozás alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest 
 

4.2. Ajánlott irodalom: 
1. Mézes M. (szerk) (2007): Részletes takarmányozástan. Jegyzet BSc szakos 

hallgatók részére SZIE, MKK, Gödöllő  
2. Schmidt J. (1995): Gazdasági állataink takarmányozása. Mezőgazda Kiadó, 

Budapest  
3. Tóth J (szerk.): Szálastakarmányok betakarítása, tárolása és etetése 
4. Szűcsné  Dr. Péter Judit – Dr.Avasi Zoltán: Amit a jó szilázskészítéshez tudni kell. 

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

3. Megfelelő felszereltségű takarmányvizsgáló oktató laboratórium áll rendelkezésre 
 

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 
A tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2 óra egyéni felkészülés szükséges. A konzultációkon 
célszerű részt venni, mivel az előadás, valamint az elméleti jegyzet teljes anyagát a kollokviumon 
tudni kell. A gyakorlatokon a jelenlét kötelező. Amennyiben a gyakorlatokat a hallgató nem 
teljesíti, a tárgyfelelős a félév aláírását megtagadja. 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. április 26. 
 

 
Dr. Orosz Szilvia 

egyetemi docens, tárgyfelelő 
 



SMKAE4011AL    Termelésélettan 
 

ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Termelésélettan 
1.2. Neptun kódja: SMKAE4011AL  
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁTAI – Állatélettani és Állat‐egészségtani Tszk. 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc (MKMLAM) 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Állatélettan, vagy Háziállatok élettana 
 
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 konzultációk tematikája: 

1. Első konzultáció: 
A termelésélettan témakörének és az eLeraning rendszer bemutatása;  
Az állati test összetétele;  
A hústermelés élettana; 

2. Második konzultáció: 
A tejtermelés élettana; 
A tojástermelés élettana;  
A gyapjú‐ és tolltermelés élettana; 

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. Bárdos László, az állatorvos‐tudomány kandidátusa 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom:  

Az előadáson elhangzottak, a tanszéki honlapon 
http://w3.mkk.szie.hu/dep/aeet 
a Tananyag @ WEBen mappában, az E‐learning kurzuslapon 
http://elearning.szie.hu/course/view.php?id=29 
lévő tananyag. 

 

1 
 

http://w3.mkk.szie.hu/dep/aeet
http://elearning.szie.hu/course/view.php?id=29


SMKAE4011AL    Termelésélettan 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• A kurzuslapon lévő ajánlott hivatkozások anyaga és a Moodle kérdések. 
 
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 való részvétel ajánlott. A tantárgy tematikájából összeállított kérdésekkel 
történő önellenőrzés szintén ajánlott. 

A félév végén tesztfeladatot kell megoldani a tananyag témaköreiből a Moodle 
keretrendszerben. Az elért pontszámok a TVSz‐szerinti sávok alapján adják az osztályzatot. 
Értékelés: Jeles (86‐100 pont), Jó (76—85), Közepes (61‐75), Elégséges (51‐60), Elégtelen 
(<51) 

 
Gödöllő, 2011. április 26. 
 
 

dr. Bárdos László 
egyetemi tanár 
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ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Szaknyelv I. 
1.2. Neptun kódja: SMKTK4311AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: ÁAI-TAKT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc X 
 
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: 
 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Takarmányismeret I - Tömegtakarmányok 
2. Takarmányismeret II – Abraktakarmányok és melléktermékek 
3. A gazdasági állatok elnevezései korcsoportok és hasznosítási irány szerint 
4. A gazdasági állatok emésztési sajátosságai 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke:  

kimérete: 
 óra/félév előadás 
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Balláné dr. Erdélyi Márta tud. fokozata: PhD  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Szakmai cikkek, ppt előadások, video és hanganyagok, amelyeket a tantárgy előadója 
biztosít a hallgatók számára 

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

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



• Pályakövetési vizsgálatokból 
 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
A gyakorlatok látogatása kötelező, hiányzás nem fogadható el. 
A félévi aláírás feltétele a gyakorlatokon való részvétel. A félév során a hallgatóknak egy 3-5 
oldalas fordítást kell elkészítenie és beadnia a szorgalmi időszak utolsó napjáig, amelyet a 
tárgyfelelős értékel 100 pontos rendszerben. A fordítás érdemjegye jelenti a gyakorlati jegyet. 
 
Az érdemjegy: 

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

 
Gödöllő, 2011. január 14. 
 
 

 
Balláné dr. Erdélyi Márta 

e. docens 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Tejfeldolgozás 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKSJ4311AL  
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék/ Állattenyésztés-
tudományi Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc  
 
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 tej fogalma, szerepe a táplálkozásban. A tejipar alap- és adalékanyagai. A 
tejtermékek gyártásának alapelvei. Tejfeldolgozás a kisüzemben. Tej és tejtermékek a 
táplálkozásban. A tejipari gyártmányfejlesztés módszerei és feladatai. 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. A tej összetétele, tejalkotók képződése, a nyerstej minősítése. Az alapanyag, a 
takarmányozás és a fejés hatása a tej, tejtermékek összetételére és minőségére. 
Tejfeldolgozás fontosabb műveletei: Tejféleségek, savanyú tejkészítmények, vaj, 
savas és oltós alvasztású sajtok gyártási folyamatai. 

 
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. Póti Péter, egyetemi docens, tud. fokozata: Ph.D. 
 
3.2. A tárgy gyakorlatvezető: 

• Pajor Ferenc  
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Póti Péter - Pajor Ferenc (2010). Tejfeldolgozás és tejgazdaságtan, Egyetemi jegyzet, 
Gödöllő 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Szakály Sándor (szerk.)(2001): Tejgazdaságtan. Dinasztia Kiadó, Budapest 
 



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 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. április 26. 
 
 

Dr. Póti Péter 
tárgyfelelős aláírása 

 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Talajkímélő, klímakár csökkentő talajművelés 
1.2. Neptun kódja: SMKNI4811AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: NTTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Növénytermesztő mérnök MSc 
• Mezőgazdasági mérnök MSc 

 
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 klímakár fokozó művelési szokások és hibák. 
2. Művelési tanácsok, feladatok nedves talajon. 
3. Művelési tanácsok, feladatok száraz talajon. 
4. Teendők öntözött talajokon. 

 
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: Dr. Birkás Márta, egyetemi tanár, DSc 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: - 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Birkás M. (2010) Talajművelők zsebkönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest 
• Előadások anyaga 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Megjelölt cikkek az Agrofórum szaklapból 
 
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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2 óra egyéni felkészülés szükséges. 

A konzultációkon célszerű részt venni, a kollokviumon tudni kell az előadások, és a tankönyvben 

kijelölt fejezetek teljes anyagát. 

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. ápr. 15. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



 
ADATLAP 

Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  
 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Gyepgazdálkodási rendszerek  
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKNT4022AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: NTTI, GYGO 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc. 
• X 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• X 
 
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 gyepgazdálkodási rendszer alapjai  
2. Extenzív és intenzív gyepgazdálkodási rendszer 
3. Fenntartható gyepgazdálkodási rendszerek 
4. A gyephasznosítási rendszer tervezési szempontjai 
5. A növényállomány tervezése 
6. A termésképzés és a termésnövelési lehetőségek tervezése 
7. A hasznosítás tervezése, a legelő gazdálkodás tervezése, regenerációs idő, legeltetési 

idő, rotációs idő.  
8. A hasznosítási rendszerek tervezése, legeltetéses állattartás, állat eltartó képesség, 

adagolás tervezés, legeltetési diagram. Szarvasmarha és juhlegeltetési tervek.  
 
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: Dr. Szemán László, tud. fokozata: CSc 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

•  
•  

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Szemán L.: Gyepgazdálkodási rendszerek. Egyetemi jegyzet  



• x 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Barcsák, Z.(2005) Biogyepgazdálkodás, 
 Szemán, L. (2004): Ökológiai gyepgazdálkodás. FÖK jegyzet.  
 Szemán, L. (2004): Extenzív gyepgazdálkodás. FÖK jegyzet.  

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

• Oktató laboratórium  
• Bemutató Kísérleti 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: 
 
A konzultációkon a részvétel ajánlott a gyakorlatokon pedig kötelező.  
A kollokviumi jegyet szóbeli vizsgán értéke 50 pont, és egy egyéni terv feladat kollokviumon 
történő megvédésével alakítjuk ki értéke 50 pont minősítése alapján alakítjuk ki. A jegyet az 
együttes pontszám alapján állapítjuk meg.   
Az érdemjegy: 

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

 
 
Gödöllő, 2011. május 8.  
 
 

Dr. Szemán László  
tárgyfelelős aláírása 

 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Integrált kertészeti termesztés 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKS4012AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Kertészeti Technológiai Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc levelező 
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: (témakörök) 
 

A kertészeti ágazatok helyzete és perspektívái 
Az integrált kertészeti termesztés (fogalmak, helyzet) 
Az integrált zöldségtermesztés 
Az integrált gyümölcstermesztés 
Az integrált szőlőtermesztés 

 
Gyakorlatok tematikája: 

Az integrált zöldség-gyümölcs s szőlőtermesztés gyakorlata 
 

2.2. A tantárgy kreditértéke:  
kimérete: 
8 óra/hét előadás 
4 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Dimény Judit egy. tanár,  mg-i tud. kandidátusa 
 

• 3.2. A tárgy gyakolatvezetői: 
      Dr. Prokaj Enikő egy. adjunktus, PhD 

Kassai Tamás mestertanár 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   

• 4.1. Kötelező tananyag: 
             előadások és gyakorlatok anyaga 

 
4.2. Ajánlott irodalom:            

• FruitVeB                              www.fruitveb.hu + intézeti könyvtár 
• Kertgazdaság                        http://kertgazdasag.uni-corvinus.hu + intézeti könyvtár 
• Agrofórum                           www.agroforum.hu + intézeti könyvtár 
• Kertészet és Szőlészet           www.kerteszetesszoleszet.hu + intézeti könyvtár 

http://www.fruitveb.hu/
http://kertgazdasag.uni-corvinus.hu/
http://www.agroforum.hu/
http://www.kerteszetesszoleszet.hu/


 
Soltész Miklós (1997): Integrált gyümölcstermesztés 
           Mezőgazdasági Kiadó, Bp. 
Budai Csaba (2006): Biológiai növényvédelem hajtató kertészeknek  
        Mezőgazda Kiadó, Bp. 

 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
       Kertészeti Tanüzem (2 ha) zöldség-gyümölcs 
  
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Óralátogatás ajánlott, gyakorlatokon kötelező a jelenlét. Amennyiben hiányzás van, a 
tárgyfelelősnél be kell számolnia a gyakorlat anyagából. 
Számonkérés: kollokvium, húzott tételekből. 
100 pontos rendszerben történik az értékelés. 
 
  0-51 pont elégtelen 
  52-62 pont elégséges 
  63-74 pont közepes 
  75-86 pont jó 
  87-100 pont jeles 
 
Gödöllő, 2011. április 15. 
 
 

            Dr. Dimény Judit 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Integrált szántóföldi növénytermesztés I. 
1.2. Neptun kódja: SMKNT4012AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Növénytermesztési Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc 
 
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: 

- A multifunkciós vagy integrált növénytermesztés, a növénytermesztés multifunkciós 
szerepe (termelési, környezetvédelmi, tájfenntartási, szociális, esztétikai, stb.); 
Az EU Agrár-környezetvédelmi programja; 
A jó gazda gondosságának elvárása; 
Az árpa, rozs, tritikálé és a cirok integrált termesztésének alapjai. 
- Az integrált búzatermesztés elemei; 
A kukorica integrált termesztésének feltételei. 

Gyakorlatok tematikája: 
- Hagyományos, integrált és ökológiai gazdálkodás összehasonlítása; 
Kölcsönös megfeleltetés az EU-ban; 
A talajművelés integrált módszerei; 
A tápanyagellátás integrált módszerei; 
A növényvédelem integrált módszerei; 
A multifunkciós növénytermesztés. 

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: Jolánkai Márton egy. tanár, tud. fokozata: DSc 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Kassai M. Katalin egy. docens, tud. fokozata: PhD 
• Nyárai H. Ferenc egy. adjunktus, tud. fokozata: - 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

 
• Antal J. (2005): Növénytermesztéstan I.-II. Mezőgazda Kiadó, Bp. 
• Antal J. (2000): Növénytermesztők zsebkönyve, Mezőgazda Kiadó, Bp. 



• Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretanyag. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Szakfolyóiratok vonatkozó cikkei 
 

 
 

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 rész venni. Az előadásokon olyan tankönyv-kiegészítő ismeretek 
is elhangzanak, amelyek a növénytermesztéstan ismeretéhez nélkülözhetetlenek és a vizsgán 
számonkérésre kerülnek. 
A gyakorlatokon a részvétel és az ott kiadott feladatok elvégzése kötelező. 
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, 2012. február 14. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Populációgenetika 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKSK4012AL  
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Állatnemesítési-, Sertés-, Baromfi- és Hobbiállat-tenyésztési 
Tanszék/ÁTTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc. levelező 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Alkalmazott genetika {SMKNG4011AL} 
 
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. Populációgenetika születése. Fajon belüli evolúciós változások 
2. Ideális populáció. Hardy-Weinberg egyensúly (egy génre, kapcsoltsági egyensúly, 

kapcsoltsági egyensúlytalanság) 
3. Populációk genetikai szerkezetét módosító tényezők, hatásuk (mutáció, drift, miráció) 
4.  Gazdasági állatok populációi. A mennyiségi jellegek genetikai varianciájának 

elméleti modelljei  
5. Poligénes öröklés, génszámbecslés 
6. Populációgenetikai mérőszámok a kvalitatív tulajdonságok öröklődésének megítélésre 
7. Beltenyésztés (Fx- érték, beltenyésztés evolúciós következményei, beltenyésztés, mint 

tenyésztési eljárás) 
8. Szelekció (fitnesz és komponenesei, szelekció hatása a genotípus gyakoriságokra) 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

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

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

• Pecsenye K. (2006). Populációgenetika. Pars KfT. Nagykovácsi. p. 401. kijelölt 
fejezetei 

• Rédei P. György (1987): Genetika. Mezőgazdasági Kiadó - Gondolat. Budapest. p. 
817. kijelölt fejezetei 

• Sváb J. (1971): A populációgenetika alapjai. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest 
•  



4.2. Ajánlott irodalom: 
• Falconer, D.S. (1985): Introduction to Quantitative Genetics. 2nd edition. Longman, 

London-New York 
• Haldane, J.B.S. (1932): The causes of evolution. Longman, Green and Co., London 
• Lush, J.L. (1948): The Genetics of Populations. Iowa State University, Ames, Iowa, 

USA 
• Pirchner F. (1968): Populációgenetika az állattenyésztésben. Mezőgazdasági Kiadó. 

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

• Az óralátogatásra a Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata rendelkezéseiben 
megfogalmazottak érvényesek. 

• A félév elismerésének nincs külön szabályozott feltétele 
• Vizsgára jelentkezés. A hallgatók az érvényes szabályzatnak megfelelően jelentkezhetnek 

vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül. A vizsgatételeket a szorgalmi időszak utolsó 
hetében kiadjuk. 

• Vizsgát halasztani csak a vizsgát megelőző nap 12h-ig lehet. Aki a bejegyzett vizsganapon 
nem jelenik meg utóvizsga tételére kötelezett 

 
Gödöllő, 2011. április 26. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 

 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Talajerőgazdálkodás 
1.2. Neptun kódja: SMKTG4012AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KÖTI TALT  
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc 
 
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 félévi tagolású tematikája: (8 óra/félév) 
Konzultációk tematikája: 
A termelési tényezők szerepe, Liebig és Mitscherlich törvénye 
A tápelemek körforgalma 
A talaj felvehető tápelem tartalma 
A talajvizsgálati eredmények kalibrálása 
Szántóföldi trágyázási kísérletek 
Tenyészedény kísérletek 
A nitrogén műtrágyázás és a környezet 
A műtrágyázás talajsavanyító hatása, a mésztrágyázás alapelvei   
A talaj tápelem-tartalmának növekedése műtrágyázás hatására. 
Műtrágyahatás és annak időbeli alakulása 
Az intenzív, integrált (környezetkímélő) és öko(bio) gazdálkodás tápelem ellátása 
Tápelem mérlegek 
A talaj tápelem pufferkapacitása 
      
Gyakorlatok tematikája: 
Talaj pH, Arany-féle kötöttségi szám, humusztartalom és CaCO3 tartalom meghatározása. 
A talaj AL–oldható foszfor és káliumtartalmának meghatározása. 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

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

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



• Füleky Gy. (szerk) (1999): Tápanyag-gazdálkodás, Mezőgazda Kiadó, Budapest 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Füleky Gy. Alkalmazott kémia III: Agrokémia jegyzet. 
• Tolner L. Füleky Gy.: Agrokémia III: gyakorlati jegyzet 

 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: Agrokémiai 
laboratórium, tenyészedényház, klímakamra, műtrágyázási kísérleti 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 óralátogatási kötelezettségre, megengedett hiányzások, száma, pótlás lehetősége: 
egyetemi szabályzat szerint 

• félév közbeni feladatok beadása, határidők, azok értékelésére: laboratóriumi 
gyakorlatok elvégzése 

• félév közbeni számonkérések és azok értékelésére, pótlás lehetősége: laboratóriumi 
gyakorlatok elvégzése, aláírással történő értékelése 

• a félévi aláírás feltételei: laboratóriumi gyakorlatok elvégzése, aláírással történő 
értékelése 

• a számonkérés jellege, értékelése: osztályozás a 100 pontos skála szerint. 
 
Gödöllő, 2011. április 12. 
 
 

 
Dr. Füleky György 

egyetemi tanár 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Pályázatírás, figyelés 
1.2. Neptun kódja: SMKNT4332AL; AN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK Növénytermesztési Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Mezőgazdasági mérnök 
• Növénytermesztő mérnök 

1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 
• Számítógép kezelési alapismeret és némi kreativitás 

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. 1. hét  A pályázat fogalma, típusai, forrásai, támogatói, a pályázó személyek és 
szervezetek lehetséges köre, alkalmassága. Pályázati felhívás. Űrlapok. 
Pályázatfigyelés, keresés.   

2. 2. hét  Projekt tervezés, projekt kulcselemei, támogatható projekt, a projektciklus 
szakaszai. 

3. 3. hét  A projektkészítés szakaszai, elemző szakasz, tervező szakasz. Az elemzést és a 
tervezést segítő fontosabb algoritmusok. Projektötlettől a stratégiáig 

4. 4. hét  SWOT elemzés. Problémafa-célfa elemzés. Projektötlet megfogalmazása, 
problémaelemzés, célelemzés, célok meghatározása 

5. 5. hét  Logikai keretmátrix (logframe) módszertana. Probléma elemzés, célok 
elemzése, projekt logika, tevékenység ütemezés, erőforrás ütemezés. A cél elérésének 
indikátorai. 

      6.  6. hét  A pályázat tartalmi összetevői. A munkaterv fontosabb elemei, ütemezése. A 
 munkaszakasz. Költségvetés tervezése, szükséges nyilatkozatok, dokumentumok. A 
 pályázat benyújtásának feltételei. Konzorciális projektek, ezek működtetése. Gantt 
 táblázat készítése, értelmezése.  
     7.   7. hét  Kutatás, Fejlesztés, Innováció (K+F+I). Projektek tájékoztatási és hasznosítási 
 terve. Projektszerződések  megkötése, végrehajtása, szakmai valamint pénzügyi rész- 
 és záró- jelentések, a projektek ellenőrzése, monitoringja   

 
 
Gyakorlatok tematikája: 

1. 8. hét  Pályázatkeresés szakterület, a támogató jogállása, a támogatás módja és 
mértéke alapján. 

2. 9. hét  Problémafelvetés, problémaelemzés a gyakorlatban. SWOT elemzés a 
gyakorlatban. 

3. 10. hét  Stratégiai elemzés, problémafa, célfa készítés, projektlogika meghatározása a 
gyakorlatban. Logikai keretmátrix alkalmazása.  

4. 11. hét  Projekt felépítése, ütemezése, indikátorok kijelölése. Költségvetés tervezése, 
költség nemek kalkulációja.  



5. 12. hét  Munkaterv készítés gyakorlása, konzorciális partnerek egyeztetése, 
kapcsolódási pontok kijelölése. A célok és a hozzá vezető utak tematikus 
megkülönböztetése.  

6. 13. hét  Projekt készítés a gyakorlatban 
7. 14. hét  Projekt készítés a gyakorlatban 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
14 óra/félév előadás 
14 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Nyárai Horváth Ferenc, tud. fokozata:  egyetemi doktor 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Nyárai Horváth Ferenc 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   

• Internet kapcsolattal rendelkező számítógépterem 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

Az interneten (www) biztosított 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
 Internet hozzáféréssel rendelkező számítógépterem 

 
 
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: 
egyetemi vizsgaszabályzat szerint 

• félév közbeni feladatok beadása, határidők, azok értékelésére: 
félév során egy pályázat elkészítése 

• félév közbeni számonkérések és azok értékelésére, pótlás lehetősége 
• a félévi aláírás feltételeire:    benyújtott pályázat 
• a számonkérés jellege, értékelése:  írásbeli vizsga és a benyújtott pályázat értékelése 

 
Gödöllő, 2011. 04. 26. 
 
 
 
 
       Dr. Nyárai Horváth Ferenc 

      tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Szaknyelv II. 
1.2. Neptun kódja: SMKNT4312AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Növénytermesztési Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc 
 
 
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: 

- Növénytani, növényélettani (életciklus, morfológia, gyökérrendszer, növényi 
szervek, életforma, víz és tápanyagszállítás stb.), környezeti (ökológia, 
növénytermesztés és talajvédelem, levegő-, víz- és talajszennyezés, erózió, 
defláció és az ellenük való védekezés, vetésforgó, környezetkímélő 
termesztéstechnológiák stb.), talaj (talaj és növény kapcsolata, talaj kialakulása, 
szerves és ásványi talajalkotók, élő szervezetek a talajban, kémhatás stb.) és 
növénytáplálási (tápanyagok, tápanyagigény, tápanyaghiány, öntözés stb.) 
témakörök feldolgozása angol nyelven. 

 
   
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

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

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Jolánkai Márton, egyetemi tanár, tud. fokozata: DSc 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Jolánkai Márton, egyetemi tanár, tud. fokozata: DSc 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Jolánkai M. (2002): Crop production, Akaprint, Budapest. 
 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• x 
• x 

 



4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
• A Növénytermesztési intézet jól felszerelt hallgatói laboratóriumai. 

 
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 a részvétel kötelező, olyan tankönyv-kiegészítő ismeretek is elhangzanak, 
amelyek a tárgy ismeretéhez nélkülözhetetlenek és számonkérésre kerülnek. 
 
A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, melynek alapja a kiadott feladat megoldása. 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. április 26. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



 
ADATLAP 

Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  
 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Talajvédő-, pázsit- és sportgyepek  
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKNT4322AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: NTTI. GYGO. 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc. 
• X 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• X 
 
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. Talajvédő gyepek szerepe, jelentősége. Talajvédő gyepek, árvízvédelem, autópálya, táj 
rekonstrukció, tájtervezési elvárások. Intenzív és extenzív fenntartás. Felújítás. 
Hasznosítás.  

2. A pázsitgyep fogalma, fenntartási célja, csoportosítása. Pázsitgyepek, sportgyepek,  
virágos díszgyepek, A minősítés alapelvei és módszer.  

3. A pázsitgyep telepítés, vetőmag keverék összeállítás alapelvei. A telepítési idő előnyei 
és hátrányai, A pázsit- és sportgyep tápanyag ellátása és öntözése, öntöző 
berendezések. Gyepszőnyegtermesztés 

4. A pázsit nyírása, a füvek nyírásigénye és nyírás tűrése, nyírógépek és fenntartási célok 
kapcsolatának elemzése, nyírási hibák. Gyomok és gyomirtás.  

 
Gyakorlatok tematikája: 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

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

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

•  
• x 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Szemán L.: Pázsit és talajvédő gyepek, egyetemi jegyzet  



• x 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Szemán L. (2006): Települési környezetkultúra, egyetemi jegyzet  
• x 

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

• oktató laboratórium 
• bemutató kísérleti tanüzem 

 
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 órai részvétel a tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően.  
• A félév értékelése és elfogadása eredményes 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, 2011-05-08.  
 
 

Dr. Szemán László  
tárgyfelelős aláírása 

 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Integrált szántóföldi növénytermesztés II. 
1.2. Neptun kódja: SMKNT4013AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Növénytermesztési Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc 
 
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: 

- Olajnövények (napraforgó és repce) integrált termesztésének feltételei. 
- Gyökér- és gumós növények (burgonya, cukorrépa) integrált termesztésének alapjai. 
- Az integrált lucernatermesztés elemei. 
- Hüvelyes növények (borsó, szója) integrált termesztésének alapjai. 

Gyakorlatok tematikája: 
- Választott olaj-, gyökér-, gumós-, pillangós és hüvelyes növények integrált 
termesztéstechnológiájának kidolgozása. 
 

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: Kassai M. Katalin egy. docens, tud. fokozata: PhD 
 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Kassai M. Katalin egy. docens, tud. fokozata: PhD 
• Nyárai H. Ferenc egy. adjunktus, tud. fokozata: - 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

 
• Antal J. (2005): Növénytermesztéstan I.-II. Mezőgazda Kiadó, Bp. 
• Antal J. (2000): Növénytermesztők zsebkönyve, Mezőgazda Kiadó, Bp. 
• Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretanyag. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Szakfolyóiratok vonatkozó cikkei 



 
 
 

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 rész venni. Az előadásokon olyan tankönyv-kiegészítő ismeretek 
is elhangzanak, amelyek a növénytermesztéstan ismeretéhez nélkülözhetetlenek és a vizsgán 
számonkérésre kerülnek. 
A gyakorlatokon a részvétel és az ott kiadott feladatok elvégzése kötelező. 
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. április 26. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Mezőgazdálkodási stratégiák 
1.2. Neptun kódja: SMKFT4013AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK-KTI AKGT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

AM MSc 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

- 
 

1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 
 
1. A mezőgazdálkodás és fejlődésének szakaszai, alapkaraktere 
Az iparszerű mezőgazdálkodás jellemzői, törekvései és eredményei 
Az iparszerű mezőgazdálkodás problémái és kockázatai 
A környezet- és tájgazdálkodás alapja és háttere 
A környezet- és tájgazdálkodás táj- és földhasználati rendszere 
Körfolyamatokra épülő agrárökoszisztémák használata 
 
2. Fenntartható gazdálkodási rendszerek alkalmazása 
A környezet- és tájgazdálkodás eszközei: Alkalmazkodás a tájhoz és a termőhelyhez 
A környezet- és tájgazdálkodás talajerő-gazdálkodása  
A környezet- és tájgazdálkodás birtoktervezési alapjai 
Az európai agrárpolitika reformtörekvései 
A vidékfejlesztés magyar kerettervei, előzményei 
A vidékfejlesztés egyéb eszközei 
A termékminőséget szavatoló tanúsítási rendszerek 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

8 óra/félév előadás 
0 óra/hét gyakorlat 

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

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

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



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

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

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

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

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

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

• - 
 

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott  
A tantárgy írásbeli, ill. szóbeli kollokviummal zárul, kollokviumot csak az tehet, akinek félévi 
aláírása van. 
 
Gödöllő, 2011. április 16. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Növénybiotechnológia 
1.2. Neptun kódja: SMKNG3013AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: SZIE, Genetika és Biotechnológiai Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc. lev. 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Mezőgazdasági Biotechnológia 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának tematikája: 
Konzultációk tematikája: 

1. A növénybiotechnológia fogalma, tárgya, csoportosítása, nemzetközi és hazai 
története. Az in vitro morfogenezis alternatív útjai 

2. Szomatikus sejttenyésztésre alapuló technikák és alkalmazásuk. Az in vitro klónozás 
biotechnikái és alkalmazásuk. 

3. Szexuális reprodukció biotechnikái és alkalmazásuk. Növényi géntechnológia alapjai. 
4. Első generációs transzgénikus növények I. (biotikus rezisztencia). Első generációs 

transzgénikus növények II. (abiotikus rezisztencia) 
5. Második generációs transzgénikus növények (anyagcsere módosítás) 
6. Második generációs transzgénikus növények (fejlődés módosítás) 
7. Harmadik generációs transzgénikus növények 
8. Növényi géntechnológia rizikótényezői I. (koegzisztencia)Növényi géntechnológia 

törvényi szabályozása 
 
Gyakorlatok tematikája: 
1-2. Steril in vitro tenyészetek indítása: mag, levél és hagyma sterilizálása, növényi táptalaj 

főzés. 
3-4. Növénytranszformáció közvetett és közvetlen módszerrel (Agrobaktérium, génpuska).  
  
  
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. Heszky László, egyetemi tanár, MTA r. tagja 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: Dr. Veres Anikó PhD egyetemi adjunktus 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 



• Heszky L. Kiss E. (2006): Növényi biotechnológia és molekuláris nemesítés.  In: 
Heszky L., Fésűs L., Hornok L. (szerk.): Mezőgazdasági biotechnológia 107-193 p. 
Agroinform Kiadó Bp.  

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Dudits D., Heszky L. (2003): Növénybiotechnológia és géntechnológia. Agroinform 
Kiadó Rt. p. 312.. 

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

• Molekuláris genetikai hallgatói laboratórium,  
• Szövettenyésztési laboratórium 

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása kötelező, hiányzást igazolni kell. Igazolatlan hiányzások esetén a 
félév nem kerül elfogadásra. A tárgy írásbeli vizsgával zár, melyre a tárgyfelelős tételeket ad 
ki. Az írásbeli vizsga eredményét a három kérdésre adott válaszok eredményének (0-5) átlaga 
adja. Amennyiben egy kérdés 0 értékű, a vizsga eredménytelen, függetlenül a kérdésre adott 
válaszok eredményétől. 
 
 
Gödöllő, 2011. április 13. 
 
 

Dr. Heszky László 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztés 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKSJ4013AL  
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék/ Állattenyésztés-
tudományi Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc  
 
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 szarvasmarhatartás és tenyésztés jelentősége, perspektívái. Értékmérő tulajdonságok 
hasznosítási irányonként: mérés módszertana, kifejezésmódok, új értékmérő 
tulajdonságok. Borjúnevelés. Tartástechnológiai változatok bemutatása és értékelése. 
Szarvasmarha hizlalás alapelvei. 

 
2. A juhok és kecskék értékmérő tulajdonságai az egyes hasznosítási típusokban, 

funkcionális küllemi bírálat. A juhok és kecskék szaporodásbiológiája, pároztatási és 
termékenyítési módok. Bárány- és ollónevelés, valamint növendéknevelés 
technológiája. A bárány és gidahizlalás, vágóállatok előállítása és minősítése. Juhok és 
kecskék legeltetés- és tartástechnológiája 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Szaporodásbiológiai gondozás a gyakorlatban. Küllemi bírálat, kondíció bírálat. 
Különböző életkorú szarvasmarhák takarmányozási technológiáinak bemutatása. A 
hazai juh- és kecsketenyésztésben hasznosítható fajták értékelése. A juh- és 
kecsketenyésztésben alkalmazott tenyésztési eljárások, anyajuh használat. Különböző 
életkorú juhok takarmányozási technológiáinak bemutatása. 

 
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. Póti Péter, egyetemi docens, tud. fokozata: Ph.D. 
   társelőadó: Dr. Tőzsér János, egyetemi tanár, MTA doktora 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Kosztolányiné Szentléleki Andrea  
• Pajor Ferenc  



 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Előadásokon és gyakorlatokon elhangzott anyagok 
 

4.2. Ajánlott irodalom: 
• Horn P. (szerk.)(2000): Állattenyésztés 1., Juhtenyésztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest 
• Mucsi, I. (szerk.)(1997): Juhtenyésztés- és tartás. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
• Tőzsér J. (szerk)(2003): A charolais fajta magyarországi tenyésztése. Mezőgazda 

Kiadó, Budapest 
• Csomós Z. (2005): A magyar holstein-fríz marha tenyésztése. Mezőgazda Kiadó, 

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

• 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 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. április 26. 
 
 

Dr. Póti Péter 
tárgyfelelős aláírása 

 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Húsfeldolgozás 
1.2. Neptun kódja: SMKSJ4313AL 

 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Állattenyésztés-tudományi Intézet 
      Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék 
 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc 
• X 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• X 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
Az ismeretanyag elsajátításának értékelése a maximálisan megszerezhető 100 pont alapján a 
elektronikus leckekönyvbe bevezetett öt fokozatú osztályozással történik, az alábbiak szerint: 
  Összes pontszám:  Érdemjegy: 
  86 – 100 pont   jeles  (5) 
  76 -   85 pont   jó  (4) 
  61 -   75 pont   közepes (3) 
  51 -   60 pont   elégséges (2) 
  51 pont alatt   elégtelen (1) 
 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának tematikája: 
Konzultációk tematikája: 
 

 Előadások témája 

 Új módszerek a húsfeldolgozásban. 

 A húsfeldolgozás jogszabályi háttere 

 
Gyakorlatok tematikája: 
 
 A gyakorlatok témája 
 A húsiparban jelenleg használt adalékanyagok áttekintése. 
 A csomagolástechnika fejlesztési módzserei 
 
 
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. habil Kovács Alfréd , tud. fokozata: mg. tud. kandidátus 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• x 
• x 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Az előadáson elhangzott információk visszakérdezésre kerülnek. 
•  

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Szűcs E.: Vágóállat és húsminőség. Szaktudás Kiadóház Rt., Budapest, 2002. 
• x 

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

• x 
• x 

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Amelyben ki kell térni: 

• az 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 gyakorlatok látogatása kötelező 
• a számonkérés jellege, értékelése: szóbeli vizsga,  

 
 
Gödöllő, 2011. április 28. 
 
 
 
 

Dr. Kovács Alfréd 
egyetemi docens 

tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Kertészeti kereskedelem 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKS4813AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Kertészeti Technológiai Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc levelező 
 

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. Követelményrendszer és tematika ismertetése. Bevezetés a kertészeti kereskedelembe, 
alapfogalmak. Zöldség-gyümölcs kereskedelem helye az élelmiszerkereskedelemben. 
A zöldség-gyümölcskereskedelem európai helyzete, főbb piaci szereplők és termelő 
régiók. A beszerzés valamint az értékesítés elmélete és gyakorlata. Logisztika és 
minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben. Post-harvest tevékenységek 
szerepe a kertészeti kereskedelemben. A hozzáadott érték növelésének lehetőségei 
kertészeti termékek esetében.  

 
Gyakorlatok tematikája: - 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

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

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója:  Dr. Dimény Judit egyetemi tanár, intézetvezető  

mg.tud. kandidátusa 
 

3.2. A tárgy gyakorlatvezetője: Paksi András tanszéki mérnök 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Kiadott tantárgyi segédanyag 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Guide to food transport. Mercantila Publishers, 1989. Copenhagen 
• Richard L. Kohls and Joseph N. Uhl (2002): Marketing of Agricultural Products 

Purdue University ISBN: 0-13-010584-8 



• Kader, A. A. (2002). Postharvest Technology of Horticultural Crops.  
University of California Agriculture and Natural Resources Publication 

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

• A tantárgy nem igényel laboratóriumi, kísérleti téri és tanüzemi hátteret.  
 

 
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: 
 
Félév elismerésének feltétele: tárgyfelvétel a NEPTUN-ban 
 
A konzultáción célszerű részt venni, hiszen az ott bemutatásra kerülő tananyag képezi a 
gyakorlati jegy alapját.  
 
A hallgató értékelése gyakorlati jeggyel zárul, mely a kiadott feladat értékelésén alapul. Az 
értékelés 100 pontos rendszerben történik, amely alapján 5,4,3,2,1 érdemjegy adható: 
 
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. 04. 13. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Baromfi- és sertéstenyésztés 
1.2. Neptun kódja: SMKSK4014AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Állatnemesítési, Sertés-, Baromfi- és Hobbiállat-tenyésztési 
Tanszék, Állattenyésztés-tudományi Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Populációgenetika SMKSK4012AL 
 
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. Tyúkfélék értékmérő tulajdonságai 
2. Víziszárnyasok értékmérő tulajdonságai 
3. A baromfi szelekciója és szaporítási rendszerei 
4. Tyúkfélék tartási rendszerei 
5. Víziszárnyasok tartási rendszerei 
6. Baromfiak viselkedése és az állatjóllét 
7. Környezet- és állatvédelem a baromfitartásban 
8. A baromfitenyésztés és baromfitartás intézmény- és szabályozórendszere 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Sertés értékmérő tulajdonságai, szelekciója, tenyésztési és szaporítási módszerek a 
sertéstenyésztésben 

2. Sertéstartási rendszerek 
3. Sertések viselkedése és az állatjóllét; Környezet- és állatvédelem a sertéstartásban 
4. A sertéstenyésztés és sertéstartás intézmény- és szabályozórendszere 

 
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. Kozák János egyetemi tanár, tud. fokozata: CSc 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Kótiné Seenger Julianna egyetemi tanársegéd 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 



• Horn P. (szerk.) (2000): Állattenyésztés 2. Baromfi, haszongalamb. Budapest, 
Mezőgazda Kiadó, 428 p. (Kijelölt fejezetei: 24-73., 143-144., 160-178., 182-185., 
215-217., 219., 235-253., 259-262., 292-308., 315. oldal). 

• Horn P. (szerk.) (2000): Állattenyésztés 3. Sertés, nyúl, prémes állatok, hal. Budapest, 
Mezőgazda Kiadó, 420 p. (Kijelölt fejezetei: 41-141., 252-259. oldal). 

• Keeling, L. (2006): A baromfifélék viselkedése. 79-90.p. In: Jensen, P. (szerk.): A 
háziállatok etológiája. Budapest, Mezőgazda Kiadó, 171 p. 

• Jensen, P. (2006): A sertés viselkedése. 117-126.p. In: Jensen, P. (szerk.): A 
házállatok etológiája. Budapest, Mezőgazda Kiadó, 171 p. 

• Szabóné Willin E. (1996): Az állattenyésztés környezeti vonatkozásai. 260-284.p. In: 
Thyll Sz. (szerk.): Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban. Budapest, Mezőgazda 
Kiadó, 425 p. 

• Hanzséros F. (2003): Az állattartás etikai, állatjólléti és állatvédelmi vonatkozásai. 
290-315.p. In: Rafai P. (szerk.): Állathigiénia. Budapest, Agroinform Kiadó, 343 p. 

4.2. Ajánlott irodalom: 
 
• Szalay I. (2008): A baromfi szelekciója. 119-137.p. In: Tóth S., Szalay I. (szerk.): A 

haszonállatok szelekciója. Budapest, Mezőgazda Kiadó, 213 p. 
• Kovács J. (2008): A sertés szelekciója. 63-78.p. In: Tóth S., Szalay I. (szerk.): A 

haszonállatok szelekciója. Budapest, Mezőgazda Kiadó, 213 p. 
• Gere T. (2005): Gazdasági állatok viselkedése. VI. A baromfi viselkedése. Budapest, 

Szaktudás Kiadó Ház, 206 p. 
• Gere T., Gere Zs. (2004): Gazdasági állatok viselkedése. IV. A sertések viselkedése. 

Budapest, Szaktudás Kiadó Ház, 107 p. 
• Horn P. (2000): Állattenyésztés 2. Baromfi, haszongalamb. Budapest, Mezőgazda 

Kiadó, 428 p. kijelölt fejezetei (7-334. oldal). 
• Horn P. (szerk.) (2000): Állattenyésztés 3. Sertés, nyúl, prémes állatok, hal. Budapest, 

Mezőgazda Kiadó, 420 p. (Kijelölt fejezetei: Sertéstenyésztés, 7-277.oldal.). 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Kötelező tananyag: az előadások, gyakorlatok és a kötelező irodalom anyaga.  
A konzultációkon való részvétel ajánlott.  

Vizsga: írásbeli kollokvium. 

 
Gödöllő, 2011. április 26. 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  
 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Integrált szántóföldi növénytermesztés III. 
1.2. Neptun kódja: SMKNT4014AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: NTTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc levelező 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Integrált szántóföldi növénytermesztés I. 
• Integrált szántóföldi növénytermesztés 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 féléves tagolású tematikája: 
Előadások tematikája: 
 
Az energianövények magyarországi helyzetének, illetve a fontosabb fás és lágyszárú 
energianövény-fajok termesztéstechnológiájának ismertetése. 
 
Gyakorlatok tematikája: 
 
A fontosabb fás- és lágyszárú energianövény-fajok termesztéstechnológiájának bemutatása a 
Növénytermesztési és Biomassza-hasznosítási Bemutató Központban. 
 
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. Gyuricza Csaba egy. docens, tud. fokozata: PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: Dr. Gyuricza Csaba egy. docens, tud. fokozata: PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Antal J. 2005. Növénytermesztéstan 1-2. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
• Gyuricza Cs. 2010. Fás szárú energianövények termesztése és felhasználása. Kézirat, 

SZIE Gödöllő, 120. p. 
• Előadások anyaga 



 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Semberi P.-Tóth L. 2006. Hagyományos és megújuló energiák 
 

4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
• Növénytermesztési Tanüzem, valamint oktató laboratórium áll rendelkezésre. 

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező.  

A gyakorlatot részben a Növénytermesztési Tanüzemben, részben a Tanszéki 
laboratóriumban tartjuk. 

A gyakorlatok teljesítésének feltétele: 
• tanüzemi gyakorlaton való részvétel 

Amennyiben a gyakorlatot a hallgató nem teljesíti, a tárgyfelelős a félév aláírását megtagadja. 
A félévi aláírásért pótlást a vizsgaidőszak első hetében fogadunk el. 
A tantárgy írásbeli kollokviummal zárul, kollokviumot csak az tehet, akinek a félévi aláírása 
rendben van. 
A kollokvium érdemjegye 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint:  
 
Az érdemjegy: 

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

 
Gödöllő, 2011. április 19. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Mezőgazdasági termékminősítés 
1.2. Neptun kódja: SMKSJ4014AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Állattenyésztés-tudományi Intézet 

  Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék 
 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc 
• X 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• X 
 
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: 8+0 
Konzultációk tematikája: 
 
Hét  Az előadás témája 
1. hét Az ISO 9000 szerinti teljes minőségbiztosítási rendszer kiépítése és alkalmazása 
2. hét A HACCP származása, alapelvei, megvalósítása, alkalmazása az agrártermelésben, 

termékfeldolgozásban 
3. hét A HACCP, a GMP, valamint a GHP kapcsolódása 
4. hét Teljes körű minőségirányítás (TQM) 
5. hét A minőségügyi szabályozás és intézményrendszere a magyar agrárgazdaságban 
6. hét Nemzetközi minőségszabályozás az állati termék termelésben 
7. hét Az Európai Unió minőségszabályozási rendszere, sajátosságai 
8. hét Minőségtechnikák. (Statisztikai hibafeltáró és elemző módszerek; minőségfejlesztő 

technikák.) 
 
Gyakorlatok tematikája: 

1. x 
2. x 
3. x 
4. x 
5. stb. 

 
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. habil Kovács Alfréd egyetemi docens, 

        tud. fokozata: mg. tud. kandidátusa 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• x 
• x 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Juhász Cs.: Minőségbiztosítás a mezőgazdaságban. Mg. Szaktudás Kiadó, 2001. 169. 
• x 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Pallaginé Bánkfalvi E.: Minőségbiztosítás. Mezőgazda Kiadó, 1999. 168. 

• Sembery P.(szerk.): Minőségbiztosítás az agrárgazdaságban. Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 2000., 383. 

• Sembery P.: Minőségirányítás. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő, 2005. 197. 

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

• x 
• x 

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Amelyben ki kell térni: 

• az óralátogatási kötelezettségre, megengedett hiányzások, száma, pótlás lehetősége 
Az előadások látogatása ajánlott, de fakultatív. 

• félév közbeni feladatok beadása, határidők, azok értékelésére 
• félév közbeni számonkérések és azok értékelésére, pótlás lehetősége 
• a félévi aláírás feltételeire: 

Félévközi 5-10 oldalas beadandó. 
• a számonkérés jellege, értékelése: 

Szóbeli kollokvium 
 
Gödöllő, 2011. április 28. 
 
 

Dr. Kovács Alfréd 
egyetemi docens 

tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Vezetési ismeretek 
1.2. Neptun kódja: SG1TI4014AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Emberi Erőforrás és Személyes Vezetés, TTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnöki MSc levelező 
 
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:  
A konzultációk tematikája: 

1. A szervezet és vezetés (menedzsment) jellemzői 
A szervezet fogalma. A modern szervezet kialakulása. A szervezet, mint nyitott 
rendszer. Fő rendszerismérvek. A vezetés (menedzsment) fogalma. Vezetői készségek 
és szerepek. A karrier fogalma, az életpálya jellemzői.  

2. A vezetési felfogások fejlődése 
A klasszikus és neoklasszikus elméletek hangsúlyai. A rendszerfelfogás, ezen belül a 
szociotechnikai elmélet, majd a kontingencia elmélet integráló szerepe. Egyéb modern 
menedzsment elméletek. 

3. Környezet és célkialakítás. Stratégia 
Külső és belső kontextuális jellemzők. Kiszámítható és bizonytalan környezet. K-C-Sz 
alapú illeszkedési lánc. A stratégia fogalma és összetevői. Stratégiai térkép. Stratégia 
típusok. A stratégia megvalósítása.  

4. Szervezés, stratégiai szervezetkialakítás 
Munkmegosztás, munkakör-kialakítás, departmentalizáció. Hatáskörmegosztás, 
centralizáció-decentralizáció. Koordináció. Szervezeti formák.   

5. A hatalom. A személyes vezetés (leadership) 
A hatalom fogalma és forrásai. A tulajdonságelmélet. A stíluselméletek. Az ohio-i 
prediktor. Kontingencia elméletek a személyes vezetés tárgykörében. A szituációs 
vezetés: vezetési kontextus és viselkedési válasz. Az új vezetés fogalma és funkciói. 
Az átalakító vezetés.  

6. Csoportok vezetése, konfliktuskezelés 
A csoportok fajtái, funkciói. A csoportok fejlődése. Csoport struktúra és csoport 
folyamatok. A csoportdöntés. Értekezletek vezetése. A konfliktusok fogalma, fajtái. A 
konfliktusok megelőzése, kezelése. A konfliktusmegoldás stílusai. A „győztes-
győztes” felfogás koncepciója.  

7. A szervezeti kultúra és változás 
A szervezeti kultúra fogalma, összetevői, szintjei. Kulturális tipológiák. Kultúra és 
stratégia. A kulturális változás. A szervezeti változás fogalma, szintjei. A változás 
fázisai. A változásvezetés feladatai, lépései. 

8. Az ellenőrzés 
Az ellenőrzés jellege, fajtái. Input, közbenső és output ellenőrzés. A hatékony 
ellenőrzés jellemzői.  



Gyakorlatok tematikája: 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
8 óra előadás 
0 óra gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Fehér János, egyetemi docens, PhD  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Előadások anyaga 
• Dobák M., Antal Zs. 2009. Vezetés és szervezés, AULA, Budapest 
• Fehér J. 2010. Vezetéstechnikai témakörök. Jegyzet, Szent István Egyetem, Gödöllő, 

81. p. 
• Kouzes, J. M., Posner, B. Z. 2007. A vezetési kihívás. Összeállította és fordította: 

Fehér, J. Budapest, 2010. 15 p.  
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Fehér, J. 2010. Kortárs személyes vezetési elméletek. A transzformatív felfogás 
szerepe és jellemzői. I. és II. rész. Vezetéstudomány, március, ill. április 

• Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. 2003. A természetes vezető, Vince Kiadó 
• Klein, S. 2002. Vezetés és szervezetpszichológia. Edge 2000 Kft. Budapest 
• Nemes, F.: Vezetési ismeretek és módszerek. Szent István Egyetemi Kiadó, 2009. 

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

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

• Az előadások látogatása hangsúlyosan ajánlott a fő fogalmi összefüggések és tartalmi 
prioritások megértése érdekében.  

• A félévi aláírásnak nincs speciális feltétele.  
• A számonkérés formája: írásbeli kollokvium (teszt és nyitott kérdések). Értékelés: 55-

64%=elégséges, 65-74%=közepes, 75-84%= jó, 85%-100%=jeles 
 
Gödöllő, 2011. április 26.  

Dr. Fehér János 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Fajta-, vetőmagvizsgálat és -minősítés 
1.2. Neptun kódja: SMKNT4314NL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Növénytermesztési Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc 
 
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: 

- A fajtaminősítés folyamata, vizsgálatai (DUS vizsgálat tartalma és végrehajtása, 
Gazdasági értékvizsgálat típusai, végrehajtása). A fajtaelismerés feltételei. Fajtajegyzékek. 
- A vetőmag-minősítés folyamata és vizsgálatai. Szántóföldi ellenőrzés fogalma, tartalma, 
végrehajtása. A vetőmag értékmérő tulajdonságai. A vetőmagvizsgálat elméleti alapjai. 

Gyakorlatok tematikája: 
- A vetőmag értékmérő tulajdonságainak vizsgálata. Tisztaság vizsgálat, csírázóképesség 
vizsgálat, ezermagtömeg vizsgálat, nedvességtartalom vizsgálat. A vetőmag minősítése. 
 

2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 
kimérete: 
2 óra/félév előadás 
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Kassai M. Katalin egy. docens, tud. fokozata: PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Kassai M. Katalin egy. docens, tud. fokozata: PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

 
• Antal J. (2005): Növénytermesztéstan I. Mezőgazda Kiadó, Bp. 
• 2003 évi LII. Vetőmagtörvény, 40/2004 és 48/2004 FVM rendeletek. 
• Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretanyag. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Szakfolyóiratok vonatkozó cikkei 
 

 



 
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 rész venni. Az előadásokon olyan ismeretek hangzanak el, 
amelyek számonkérésre kerülnek. 
A gyakorlatokon a részvétel és az ott kiadott feladatok elvégzése kötelező. 
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, 2012. február 14. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Öntözéses növénytermesztés 
1.2. Neptun kódja: SMKNT4814AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Növénytermesztési Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc levelező 
 
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: 

 Az öntözés helyzete a világban és Magyarországon, agrometeorológia és 
vízgazdálkodás, talajtani és vízgazdálkodási alapismeretek 
   
Gyakorlatok tematikája: 
.Öntözési módok, öntözőberendezések, szántóföldi növények öntözése, kertészeti növények 
öntözése, takarmány, dísz és sportgyepek öntözése 
 
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. Mikó Péter Pál egyetemi tanársegéd, tud. fokozata PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: Dr. Mikó Péter Pál egyetemi tanársegéd, tud. fokozata PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Tóth Á. (2000): A XXI. század öntözőrendszerei. VisionMaster Grafikai Stúdió és 
Fotóműterem, Gödöllő 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Ferencz K., Ferencz G. (1999): A talaj művelése, öntözése, javítása. Mezőgazdasági 
Szaktudás Kiadó, Budapest. 

• Thyll Sz. (szerk.) (1992): Talajvédelem és vízrendezés dombvidéken. Mezőgazda 
Kiadó, Budapest 

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

• Tuma, J. (2005): Öntözőrendszerek. Cser Kiadó, Budapest. 
 
 



4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
Megfelelő felszereltségű 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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2 óra egyéni felkészülés szükséges. 

A konzultációkon célszerű részt venni, mivel az előadás,  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 8. 
 
 
 
 

Dr. Mikó Péter Pál 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Fajta-, vetőmagvizsgálat és -minősítés 
1.2. Neptun kódja: SMKNT4314NL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Növénytermesztési Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc 
 
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: 

- A fajtaminősítés folyamata, vizsgálatai (DUS vizsgálat tartalma és végrehajtása, 
Gazdasági értékvizsgálat típusai, végrehajtása). A fajtaelismerés feltételei. Fajtajegyzékek. 
- A vetőmag-minősítés folyamata és vizsgálatai. Szántóföldi ellenőrzés fogalma, tartalma, 
végrehajtása. A vetőmag értékmérő tulajdonságai. A vetőmagvizsgálat elméleti alapjai. 

Gyakorlatok tematikája: 
- A vetőmag értékmérő tulajdonságainak vizsgálata. Tisztaság vizsgálat, csírázóképesség 
vizsgálat, ezermagtömeg vizsgálat, nedvességtartalom vizsgálat. A vetőmag minősítése. 
 

2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 
kimérete: 
2 óra/félév előadás 
4 óra/félév gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Kassai M. Katalin egy. docens, tud. fokozata: PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Kassai M. Katalin egy. docens, tud. fokozata: PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

 
• Antal J. (2005): Növénytermesztéstan I. Mezőgazda Kiadó, Bp. 
• 2003 évi LII. Vetőmagtörvény, 40/2004 és 48/2004 FVM rendeletek. 
• Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretanyag. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Szakfolyóiratok vonatkozó cikkei 
 

 



 
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 rész venni. Az előadásokon olyan ismeretek hangzanak el, 
amelyek számonkérésre kerülnek. 
A gyakorlatokon a részvétel és az ott kiadott feladatok elvégzése kötelező. 
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. április 26. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Öntözéses növénytermesztés 
1.2. Neptun kódja: SMKNT4814AL 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Növénytermesztési Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Agrármérnök MSc levelező 
 
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: 

 Az öntözés helyzete a világban és Magyarországon, agrometeorológia és 
vízgazdálkodás, talajtani és vízgazdálkodási alapismeretek 
   
Gyakorlatok tematikája: 
.Öntözési módok, öntözőberendezések, szántóföldi növények öntözése, kertészeti növények 
öntözése, takarmány, dísz és sportgyepek öntözése 
 
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. Mikó Péter Pál egyetemi tanársegéd, tud. fokozata PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: Dr. Mikó Péter Pál egyetemi tanársegéd, tud. fokozata PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Tóth Á. (2000): A XXI. század öntözőrendszerei. VisionMaster Grafikai Stúdió és 
Fotóműterem, Gödöllő 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Ferencz K., Ferencz G. (1999): A talaj művelése, öntözése, javítása. Mezőgazdasági 
Szaktudás Kiadó, Budapest. 

• Thyll Sz. (szerk.) (1992): Talajvédelem és vízrendezés dombvidéken. Mezőgazda 
Kiadó, Budapest 

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

• Tuma, J. (2005): Öntözőrendszerek. Cser Kiadó, Budapest. 
 
 



4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
Megfelelő felszereltségű 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 tárgy elsajátításához folyamatosan heti 2 óra egyéni felkészülés szükséges. 

A konzultációkon célszerű részt venni, mivel az előadás,  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, 2011. április 12. 
 
 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 


	1A_01_SMKNI4011AL
	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 

	1A_02_SMKKB4011AL
	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 

	1A_03_SMKNG4011AL
	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  
	 Molekuláris genetikai hallgatói laboratórium, 
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	1A_04_SMKTG4011AL
	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 
	Az írásbeli vizsgán szerezhető pontok     50 pont


	1A_05_SMKNN4011AL
	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 

	1A_06_SMKTK4011AL
	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 

	1A_07_SMKAE4011AL
	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  
	 A kurzuslapon lévő ajánlott hivatkozások anyaga és a Moodle kérdések.
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	1B_01_SMKTK4311AL
	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 

	1B_02_SMKSJ4311AL
	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 

	1C_01_SMKNI4811AL
	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 

	2A_02_SMKNT4022AL
	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 

	2A_03_SMKKS4012AL
	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 

	2A_04_SMKNT4012AL
	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 

	2A_05_SMKSK4012AL
	2A_06_SMKTG4012AL
	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 

	2B_02_SMKNT4332AL
	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 

	2B_03_SMKNT4312AL
	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 

	2B_04_SMKNT4322AL
	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_SMKNT4013AL
	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_SMKFT4013AL
	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_SMKNG3013AL
	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  
	 Molekuláris genetikai hallgatói laboratórium, 
	 Szövettenyésztési laboratórium
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	3A_07_SMKSJ4013AL
	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_SMKSJ4313AL
	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 

	3C_01_SMKKS4813AL
	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_SMKSK4014AL
	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_SMKNT4014AL
	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_SMKSJ4014AL
	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_08_SG1TI4014AL
	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_08_SMKNT4314AL
	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_09_SMKNT4814AL
	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_SMKNT4314AL
	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 

	4C_01_SMKNT4814AL
	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 


