
ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Agrár-környezetgazdálkodási rendszerek 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKOM4021XN 
 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK-KTI Agár-környezetgazdálkodási Tanszék (AKGT) 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc nappali szak 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

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

1. Követelmény. Környezetgazdálkodás fogalma. Gazdálkodás hatása a környezetre. 
2. Kölcsönös megfeleltetés rendszere. Helyes mezőgazdasági és Környezeti Állapot. 
3. Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények.. Natura 2000 területek előírásai. 
4. Felszín alatti vizek védelmének mezőgazdasági vonatkozásai. Nitrát szennyezés elleni 

védelem. 
5. Szennyvíziszap mg-i felhasználása. 
6. UMVP-AKG: általános jellemzők, talajmintavétel, tápanyag gazdálkodási terv (TGT), 

tápanyagmérleg (TM). 
7. UMVP-AKG: Vetésváltási szabályok, földhasználati terv (FHT). 
8. Ökológiai gazdálkodás és célprogram. 
9. Ökológiai gazdálkodás és célprogram. 
10. Integrált gazdálkodás és célprogram. 
11. Integrált gazdálkodás és célprogram. 
12. Természetvédelmi szántóföldi célprogramok. 
13. Dokumentációs kötelezettség. 
14. Zh megajánlott jegyhez, tárgyértékelés. 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Egyéni feladatok kiosztása. A feladatok formai és tartalmi követelményei. 
2. Tápanyag gazdálkodási terv készítése, TGT egyéni feladat kiadás. 
3. TGT egyéni feladat beszámoló, TM egyéni feladat kiadás. 
4. TM egyéni feladat beszámoló, Beszámoló a komplex egyéni feladat állapotáról. 
5. Engedélyezett készítmények. FHT egyéni feladat kiadása. 
8. FHT egyéni feladat beszámoló. CP egyéni feladat kiadása. 
9. CP egyéni feladat beszámoló. 
10-14.középtájak komplex jellemzése 



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

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

• dr. Tirczka Imre egyetemi docens, tud. fokozata: PhD 
 
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. Környezet- és tájgazdálkodási 
sorozat 1. Mezőgazda Kiadó, Budapest 

• Ángyán J. (2004): Alkalmazkodó növénytermesztés, ésszerű környezetgazdálkodás, 
Szaktudás Kiadó Ház, Budapest 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Témához kapcsolódó aktuális jogszabályok 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

• Megfelelő felszereltségű oktatóterem. 
 
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 gyakorlatok kötelezők. Gyakorlatról hiányozni igazolással 
három alkalommal lehet, a pótlásról a gyakorlatvezetővel kell egyeztetni. Az előadás és a 
gyakorlat egymás után kerül megtartásra, egymástól nem különülnek el. A témától függően 
egyes heteken az előadás, másokon a gyakorlat lesz a meghatározó. Az előadások és 
gyakorlatok anyaga az órák után elektronikusan elkérhető, de a tárgyról összefoglaló 
elektronikus jegyzet is rendelkezésre fog állni, amelyek a számonkérés anyagát képezik. 
 
A félév kollokviummal zárul. A szóbeli vizsga magajánlott jeggyel kiváltható. Vizsgára 
bocsátás, illetve megajánlott jegy megszerzésének feltétele a félév aláírása. A félév 
eredménye a gyakorlaton és a vizsgán szerzett pontokból összegződik, a jegy a tanulmányi és 
vizsgaszabályzat ponthatárai alapján alakul. Gyakorlaton és vizsgán 50-50 pont szerezhető. 
 
Gyakorlat keretében néhány kisebb és egy komplex egyéni feladat teljesítésére kerül sor. Ez 
utóbbi témája egy szabadon választott magyarországi középtáj környezeti és mezőgazdasági 
adottságainak komplex jellemzése. Ezzel az egyéni feladattal 50 pont szerezhető (írásos 
változat 30, szóbelié 20 pont). Az egyéni feladatokkal kapcsolatos részletek ismertetésére az 
első gyakorlati órán kerül sor. 
 



A félévi aláírás feltételei: 
- gyakorlatok látogatása, 
- a kiadott kisebb egyéni feladatok megfelelt szintű teljesítése, 
- a komplex beadandó feladat határidőre történő teljesítése, valamint az írásos anyagára 

min. 15 pont és a szóbeli előadására min. 10 pont megszerzése. 
 
A félév során lehetőség van megajánlott jegy megszerzésére, a félév utolsó óráján zh. írással. 
A zh.-val 50 pont szerezhető, mely nem javítható és nem pótolható, megírása önkéntes. A 
jegymegajánlás feltétele: félévi aláírás és min. 25 zh. pont megszerzése. Megajánlott jegy 
közepestől, vagyis 61 ponttól kapható. Aki nem írt zárthelyit, vagy nem érte el a 
minimumpontokat, vagy nem fogadja el a megajánlott jegyet, vizsgaidőben jöhet vizsgázni (a 
megajánlott jegy megszerzésére tett próbálkozás nem tekintendő vizsgaalkalomnak). 
 
Gödöllő, 2012. 02. 07. 
 

 
Dr. Tirczka Imre 

tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Az EU mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikája  
1.2. Neptun kódja: SMKFT4012XN, SMKFT4012ON 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KTI-AKGT és KG 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási agrármérnök 
• Növényorvos  
• Természetvédelmi mérnök (C tárgy) 
 

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=14 hét) 
Előadások tematikája: 

1. Bevezetés 
2. Az európai integráció kezdete és fejlődési folyamata. 
3. Az Európai Unió fő intézményei és működésük. 
4. Az uniós jog sajátosságai. Döntéshozatal az Európai Unióban. Az Európai unió költségvetése. 
5.  A Közös Agrárpolitika kialakulása és reformjai. 
6. A Közös Agrárpolitika eszközrendszerének jellemzői és hiányosságai. 
7. A mezőgazdaság, környezet és agrárpolitika közötti kapcsolatok, összefüggések. Az iparszerű 

mezőgazdaság problémái. 
8. A többfunkciós európai agrármodell kialakulása és tartalma. Az agrárreform alapja - az 

ökoszociális piacgazdaság és a fenntarthatóság. 
9. A vidékfejlesztési ökonómiai és szervezési problémái. 
10. Az agrár- és a vidékfejlesztési rendszer jelenlegi helyzete. 
11. A vidékfejlesztési támogatási rendszer magyarországi keretei: az előcsatlakozási programok 

(SAPARD és NAKP).  
12. Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási rendszere: a Nemzeti Agrár környezetvédelmi 

Program (NAKP) (2000-2004)  
13. Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási rendszere: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 

(NVT) agrár-környezetgazdálkodási támogatási területei és programjai (2004-2006) 
14. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) agrár-környezetgazdálkodási 

támogatási területei és programjai (2007-2013) 
 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Ángyán József, egyetemi tanár, tud. fokozata: MTA 
doktora; Dr. Puskásné Dr.Jancsovszka Paulina egy. docens, tud. fokozata: CSc 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Ángyán J.-Puskásné Jancsovszka P. (2010): Az Európai Unió átalakuló 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikája I. Egyetemi jegyzet. SZIE, KTI. 
Gödöllő. 110 p. 



 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Ángyán J. (2002): Agrár-környezetvédelmi politika és program (in: Kocsis K. 
(szerk.): Felkészülés a strukturális alapok fogadására, Agrárgazdaság és 
vidékfejlesztés sorozat), SZIE-GTK ETK, Gödöllő, 89 p. 

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

• Ángyán J. – Menyhért Z. (szerk.) (2004): Alkalmazkodó növénytermesztés, 
környezet- és tájgazdálkodás. Szaktudás Kiadóház, Budapest, 560 p. 

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

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

• Halmai P. (szerk.) (2009): Az Európai Unió agrárrendszere. Mezőgazda Kiadó. 
• Horváth Z. (2011): Kézikönyv az Európai Unióról. HVG-ORAC Lap- és 

Könyvkiadó Kft., 684 p. 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

 
 

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, mivel a kollokvium anyaga a jegyzet és az előadásokon 
elhangzott tananyag. A tantárgy írásbeli kollokviummal zárul, kollokviumot csak az tehet, 
akinek a félévi aláírása rendben van. Az írásbeli vizsgán a hallgatóknak három kérdésnek kell 
válaszolniuk. A kérdéseket a jegyzet végén található „Ellenőrző kérdések” c. fejezet 
tartalmazza. Az érdemjegy kialakítása a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megadott 
ponthatárok szerint történik. 
 
 
Gödöllő, 2012. február 6. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Felszín alatti vizek védelme  
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKN4031XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási agrármérnök 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

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

Szennyezőanyagok tulajdonságai és a kármentesítés kapcsolata 
Kármentesítési technológiák 1. (Biológiai módszerek) 
Kármentesítési technológiák 2. (Fizikai-kémiai módszerek) 
Kármentesítési technológiák 3. (Hőkezeléses és szigeteléses eljárások) 
Kármentesítési technológiák 4. (Fitoremediáció) 
Bioremediáció a tengerentúlon 
Hazai kármentesítési esettanulmány (Csepel) 
Zárthelyi dolgozat 
Ökotoxikológiai monitoring 1. 
Ökotoxikológiai monitoring 2. 
POP vegyületek (növényvédőszerek) ártalmatlanítása 
Silent Snow  
Zárthelyi dolgozat 

 
Gyakorlatok tematikája: 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

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

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Kriszt Balázs, egy. docens, tud. fokozata: PhD 
Dr. Táncsics András, tanszéki mérnök, tud fokozata: PhD  
Krifaton Csilla, tanszéki mérnök 
 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői:  

• Cserháti Mátyás, tanszéki mérnök, tud. fokozata: -,  
• Krifaton Csilla, tanszéki mérnök, PhD hallgató, tud. fokozata: - 



 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Szoboszlay Sándor és Kriszt Balázs (2008): Környezeti elemek védelme. SZIE 
egyetemi jegyzet. (Kijelölt fejezetek).  

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Tolnai Béla (2008): Vízellátás. Fővárosi Vízművek. Budapest, p.1-203. 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
A megfelelően felszerelt oktatási helyiségek, prezentációs lehetőségek 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: 

• Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező, az előadó ezt 
szúrópróbaszerűen ellenőrzi. 

• A tananyag az előadásokon és a gyakorlatokon elhangzottak, és az esetenként 
szétosztott írásos oktatási segédletek. 

• A hallgatók félév során két zárthelyi dolgozatot írnak a tananyag (lásd 2. pont alatt) 
addig lezárt fejezeteiből. A zárthelyik időpontjai az előadások alkalmával: 
2011.03.27., 2011.05.08. Azok, akik az első ZH-ról igazoltan hiányoznak, az első 
zárthelyi dolgozat megírását 2011.05.08-án, a második zárthelyi dolgozat lezajlása 
után pótolhatják, akik pedig a második ZH-ról hiányoznak igazoltan a vizsgaidőszak 
első hetében pótolhatják a második zárthelyi dolgozatot. 

• A félév elfogadásának feltételei: 
• A két zárthelyi dolgozat megírása 
• Gyakorlati órákon való kötelező részvétel (tematikában külön jelölve) 
• Azok a hallgatók, akik a feltételek valamelyikét nem teljesítik, nem kapnak félévet 

elismerő aláírást. 
• A hallgatók a félév szorgalmi időszakában nyújtott teljesítményük alapján (1.-4. pont) 

vizsgajegyet kapnak az alábbiak szerint: 
• a zárthelyi dolgozatokra adható maximális pontszám: 50- 50 pont 
• a félév során megszerezhető összes pontszám: 100 pont 
• a félév során megszerzett pontszámok szerinti osztályzat: 
• 51-60 pont: elégséges, 61-75 pont: közepes, 76-85: pont jó, 86-100: pont jeles 
• Azok a hallgatók, akik nem szereznek elég pontot a szorgalmi időszak során ahhoz, 

hogy legalább elégséges vizsgajegyet kaphassanak, ill. azok a hallgatók, akik javító 
vizsgát kívánnak tenni, a vizsgaidőszakban  SZÓBELI  utóvizsgát, ill. javító vizsgát 
tehetnek. 

 
Gödöllő, 2012. február 7. 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



 
ADATLAP 

Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez Nappali  
 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Hidrobiológia alapjai  
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKHG4011XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK KTI HALT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási Agrármérnök, KGA  
 
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: 
 
A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a víz, mint életközeg és mint környezet 
legjellemzőbb fizikai és kémiai tulajdonságait, és a vízben lejátszódó biológiai folyamatokat. 
Áttekinti a víztípusokat, részletesebben az állóvizeket és a folyóvizeket, az azokban 
elkülöníthető élettájakat és élőlény együtteseket. Feltárja az összefüggéseket és a 
kapcsolatokat a különböző társulások között, és tárgyalja a vízben zajló biológiai termelés 
néhánya fontos alapkérdését. Ismerteti a biológiai és ökológiai vízminősítés alapelveit. 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 
1.A vízi környezet és a vízhez kötött élet. A bioszféra és a hidroszféra. A hidrobiológia 
tárgya, helye a tudományok között (a legfontosabb rokontudományok, hidrológiai 
alapfogalmak, vízgazdálkodási alapismeretek). A Biológia, mint alapdiszciplina és a 
Hidrobiológia. Fontosabb történeti események. 
2. Az édesvizek osztályozása. Felszín alatti vizek. Felszíni vizek. Az állóvizek (tavak) típusai, 
osztályozásuk. A folyóvizek jellemzése, szakaszai. A felszíni vizek csoportosítása 
állandóságuk alapján.  
3. A víz egyedülálló tulajdonságai. A víz általános tulajdonságai.. A vízmolekula kémiai 
szerkezete, kötéstípusok, disszociációs tulajdonságok. A víz hőmérsékleti anomáliája. A vizek 
savassága-lúgossága.  
4. A víz fizikai tulajdonságai. A vizek mozgása. A tavak vizének mozgástípusai.  Folyóvizek 
mozgásának jellemzői.  
5.A víz fizikai tulajdonságai. A vizek hőmérséklete és a vízi élőlények. A vizek, tavak 
hőrétegzettsége. A vizek fényklímája. A fényviszonyok és a biológiai folyamatok. 
6. A vizek anyagforgalma 1. Vízben oldott gázalakú elemek, vegyületek. Oxigén forgalom. A 
széndioxid és a származékos szervetlen szénvegyületek forgalma. A gázalakú nitrogén (N2). 
7. A vizek anyagforgalma 2. Vízben oldódó sók és ionjaik (kén, nitrogen, foszfor) 
körforgalma. 
8.Az energia sorsa, áramlási útvonalai a vízben. Táplálékláncok és hálózatok.  A 
szervesanyaghoz kötött energia útvonalai a halastavakban. A szervesanyag forrásai eredete és 
zsákutcái. 



9.-10 A vízi élettájak és életközösségek. Az állóvizek legfontosabb élettájai (limnális régiói). 
A Pelgiális élettáj. A Faciális élettáj. A Litorális vagy Fitális élettáj. A perifiton, A víz és a 
szárazföld kapcsolata. Vízi és mocsári nönytársulások. A Bentális élettáj. Eutrofizáció A 
folyóvizek élettájai (rheális régiói. A szinttájak. 

11-12.A vizek minősége és minősítése. A hasznosítási célnak alárendelt vízminősítés. A 
biológiai vízminőség. A vizek ökológiai minősítése. Áramlási (reitási) viszonyok. Hullámzási 
(loticitási) viszonyok. Hőmérsékleti (termitási) viszonyok. Sóösszetételi (halobitási) 
viszonyok. A vizek fényellátottsági (luciditási) viszonyai. Az oxigén háztartási (aerobitási) 
viszonyok. A szervetlen növényi tápanyag ellátási (trofitási) viszonyok. A vizek minősítése a 
szerves táplálékkal való ellátottság, a szaprobitási viszonyok alapján.    A vizek minősítése a 
méreganyagokkal való terheltség, a toxicitási viszonyok alapján. 

13. Az élőlények hatásai az ökológiai vízminősítésben. Építő szervezetek, és a szervesanyag 
építés. A lebontó szervezetek, és a szervesanyag lebontás. 

 
14. A vízszennyezés és a szennyvíztisztítás. Fizikai kémiai és biológiai tisztítási fokozatok. 
Wetlandok mint szűrőmezők. 
 
15.Felmérő dolgozat az elhangzott alapozó elméleti előadásokból Hallgatói vélemény név 
nélkül a tárgy minősítéséhez 
 
Gyakorlatok tematikája: 
Az édesvizek élőlényeinek ismerete A vízi élőlények környezeti igényei Élőlényismeret és 
felismerés. 

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

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

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

veszélyes ragadozó életmód bemutatása 
5. Mikroszkópos gyakorlat élő anyagon. 
6. Élőlényismeret V. Gerinctelen vízi élőlények felismerése Ragadozó Insecták és a 

halivadék 
7. Műszeres vízkémiai mérések (oxigén, pH és vezetőképesség, TDS átszámítás).  
8. Élőlényismeret VI. Halak. Magyarország őshonos békés haszonhalai 
9. Élőlényismeret VII. Halak II Magyarország őshonos fehérhalai 
10. Élőlényismeret VIII. Halak III Magyarország őshonos ragadozó halai 
11. Élőlényismeret IX. Halak IV Trópusi haszonhalak a geotermikus vizekben 
12. Élőlényismeret X. Halak V. Invazív faunaidegen gyomhal fajok Magyarországon 
13. Élőlényismeret IX. Kétéltűek, hüllők madarak emlősök a halastavakban 
14. Élőlény felismerési teszt 1-100 pontos skálán. Gyakorlati ismeretek ellenőrzése  

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

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



 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: név, Dr.Horváth László Prof Emeritus, DSc, Szabó Tamás 
CSc 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr.Horváth László DSc 
• Boltizár Ottó 
• Mészáros Erika 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

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

Haltenyésztés; p:1-173 Kaposvár  

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

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

3. Horváth L. 2009 Hidrobiológia alapjai Egyetemi jegyzet 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 
 

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

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

4.p:13-48. 

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

Társulat 

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

Kiadó p:1-300. 

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

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

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

Könyvklub Bp p:1-223 

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

Akadémiai Kiadó Bp. 

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

Bp. 

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

• Gyüjtött anyagon és vetitett képanyagon élőlényfelismerés 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

• A ráépülő tantárgy előadójától rendszeres értékelés 



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

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

Gyakorlati munka 0-20 pont 
Felmérő dolgozat  0-80 pont 

A gyakorlaton szerzett pontszám a félév végi pontszámába és érdemjegyébe beszámít. 
Az érdemjegy: 

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

 
Gödöllő, 2012. 02. 01  
 
 

Dr.Horváth László 
tárgyfelelős aláírása 

 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Kutatásmódszertan 
1.2. Neptun kódja: SMKFT4191XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK KTI Agrár-Környezetgazdálkodási Tanszék Nép- és 
Tájrajzi Csoport 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 
  KGA MSc /TV 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: 
 
Gyakorlatok tematikája: 
1. Bevezetés − A tudományos kutatás célja és tárgya 
2. A tudományos írásmű: műfajai, részei 
3. A cím, a tartalomjegyzék, a téma felvetése – a bevezetés, a tárgyalás, azaz az elemzés, a 
kifejtés, a bizonyítás 
4. A befejezés, az irodalomjegyzék és a mellékletek 
5. A tudományos mű megírása. A tipográfia 
6. Az anyaggyűjtés forrásai: adattárak, adatbázisok 
7. Internetes adattárak, forráskutatás. Európai Uniós életrajzok 
8. Térképfelhasználás a kutatásban 
9. A múzeum és levéltár, mint a tudományos kutatás színtere 
10-11. A könyvtár, mint kutatási hely és információs forrás 
12. Tudományos közlemények keresése hazai adatbázisok segítségével 
13. Tudományos közlemények nemzetközi adatbázisok segítségével 
14. Kutatói eredmények tudományos közlésének formai követelményei 
15. Számonkérés 
 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

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

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Gyulai Ferenc egyetemi tanár, az MTA doktora  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: Dr. Lábadi Károly, Szalai Dániel tanszéki mérnök és Saláta 
Dénes PhD hallgató 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Bp., 1996. 



• A magyar helyesírás szabályai 

• Bertényi Iván: A történelem segédtudományai. Bp., 1998. 

• Ajánlott szakirodalom:  

• Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Bp., 1996. 

• Fazekas Csaba: Hivatkozás az internetre a történettudományban. Levéltári 
szemle.2000/2. sz. 

 
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 gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 gyakorlatról lehet hiányozni, de a 
hiányzásokat pótolni kell: szóbeli beszámoló, ill. pótlásként beadandó feladat formájában.  
A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, a beadandó és számonkérés eredményei alapján. 
 
Gödöllő, 2012. február 9. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Szakmai idegennyelv I. 
1.2. Neptun kódja: SMKFT4051XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KTI -AKGT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

KGA, TV 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: 
 
 
Gyakorlatok tematikája: 
 

1. Szakmai önéletrajz készítés 
2. Összefoglalók tartalmi és formai követelményei 
3. Nemzetközi kommunikáció a környezetgazdálkodásban  
4. Tudományos kommunikáció a környezetgazdálkodásban 
5. Nemzetközi kommunikáció a természetvédelem területén 
6. Tudományos kommunikáció a természetvédelemben 
7. Esettanulmányok nemzetközi projektekből (környezetgazdálkodás) 
8. Esettanulmányok nemzetközi projektekből (természetvédelem) 
9. Egyéni feladat kiválasztása 
10. Összefoglaló készítés és előadás 
11. Csoportos projekt feladatai 
12. Egy és tíz perces prezentáció kidolgozása 
13. Egy és tíz perces prezentáció kidolgozása 
14. Szakmai prezentáció a gyakorlatban 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
2 óra/hét gyakorlat 

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

• Malcolm Peel (1999): Kommunikációs kézségek fejlesztése, Trivium Kiadó Budapest 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 



• Richard Jurin , Donny Roush , Jeff Danter (2010): Environmental Communication, 
Springer 

• Maureen M. Dawson, Brian A. Dawson, Joyce A. Overfield (2010): Communication 
Skills for Biosciences, Wiley-Blackwell 

• Owen Hargie (2006): Handbook of Communication Skills 
 
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 gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 gyakorlatról lehet hiányozni, de a 
hiányzásokat pótolni kell: szóbeli beszámoló, valamint pótlásként beadandó feladat 
formájában.  
Amennyiben a gyakorlatokat a hallgató nem teljesíti a tárgyfelelős a félév aláírását 
megtagadja.  
A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, előfeltétele a félévi aláírás. 
A kollokvium érdemjegye 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint:  
Az érdemjegy: 

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

 
Gödöllő, 2011. február 7. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Szerves- és biokémia 
1.2. Neptun kódja: SMKKB4081XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Kémia és Biokémiai Tanszék, Környezettudományi Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdáskodási agrármérnök MSc (nappali) 
 
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. Szénhidrogének: alkánok, alkének, alkinok, aromás szénhidrogének előállítása, 
reakciói, szerves kémia jelentősége és hatása a környezetre 

2. Alkoholok és oxovegyületek: alkoholok, fenolok, éterek, aldehidek, ketonok 
előállítása és reakciói, a környezetben betöltött szerepük 

3. Karbonsavak és származékaik: karbonsavak, savamidok, zsírsavak és származékaik 
előállítása, reakciói, fontosságuk és a környezetben betöltött szerepük 

4. Nitrogén és kéntartalmú vegyületek: aminok, azo-, diazo-, nitrovegyületek, 
szulfonsavak, előállítása és reakciói, a környezetben betöltött szerepük 

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

6. Az élővilág építőelemei I: Aminosavak, peptidek, fehérjék 
7. Az élővilág építőelemei II: Lipidek és a biológiai membránok 
8. Az élővilág építőelemei III: Szénhidrátok. Mono-, oligo-  és poliszaharidok 
9. Az élővilág építőelemei IV: Heterociklusos vegyületek. Nukleinsavak és építőelemeik 
10. Lebontó és felépítő folyamatok I.: Glikolízis, Citromsav ciklus, terminális oxidáció és 

oxidatív foszforiláció, jelentőségük az elő környezetben 
11. Lebontó és felépítő folyamatok II.:  Lipidek lebontása, lipidek bioszintézise, 

jelentőségük az elő környezetben 
12. Lebontó és felépítő folyamatok III.: glükoneogenezis, nitrogén anyagcsere, ureaciklus, 

jelentőségük az elő környezetben 
13. Nukleinsavak és fehérjék bioszintézise: Replikáció, transzkripció, transzláció, 

jelentőségük az elő környezetben 
14. A biotechnológia molekuláris alapjai és lehetőségei. A környezetre gyakorolt hatásuk 
15. Szabályozás: Az élő folyamatok szabályozása és jelentősége. Összefoglalás, eligazítás 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Búzaliszt nedves sikértartalmának meghatározása 
2. Zsírok és olajok savszámának meghatározása 
3. Zsírok és olajok elszappanosítási- és észterszámának meghatározása 
4. Zsírok és olajok jód-brómszámának meghatározása 
5. Fehérjemeghatározás Biuret reakcióval 



6. Kazein előállítása tejből 
7. A cukrok szénatomszámának kimutatása Bial-próbával 
8. Aldóz és ketóz megkülönböztetése Szelivanov-próbával 
9. A cukrok redukáló jellegének kimutatása  
10. Mono- és diszaharid megkülönböztetése Barfoed-próbával 
11. Poliszaharidok kimutatása jód-próbával 
12. Cukrok mennyiségi meghatározása Schoorl-módszer alapján 
13. Nyálamiláz aktivitás szemikvantitatív meghatározása, Cl- és Cu2+ ionok hatásának 

vizsgálata 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

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

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

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

• Dr. Halász Gábor egyetemi adjunktus, PhD (környezetttudomány), előadó 
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 
• Nosticzius Árpád (1986): Szerves kémia; Mosonmagyaróvár, jegyzet 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Nádas F. (1982): Szerves kémia; Mezőgazdasági kiadó 
• Loch-Nostitzius: Alkalmazott kémia 
• Furka Á. (1994): Szerves kémia; Tankönyvkiadó 
• Gombkötő G. - Sajgó M. (1985): Biokémia Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 
• Elődi P. (1981): Biokémia; Akadémiai Kiadó, Budapest 

 
4.2. 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: 

• Aktuális követelményrendszer: 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, 2012. ………………………. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Talajbiológia 
1.2. Neptun kódja: SMKAL4031XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Állattani és Állatökológiai 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási 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 heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája: 

1. A talaj-mikroorganizmusok főbb csoportjai. A talajbiomassza összetétele, szerepe, 
meghatározása.  

2. A talajaggregátum felépítése, ökoszisztémák a talajban.  
3. Anyagcsere típusok a talajban. 
4. A talajenzmek jelentősége és főbb csoportjai. 
5. A légköri nitrogén megkötése és az ammonifikáció. Nitrifikáció és denitrifikáció a 

talajban.  
6. A foszfor, a kén és a vas biogeokémiai körfolyamatai. 
7. Biopolimerek mineralizációja a talajban. A cellulóz és a lignin lebontása. 

Humuszanyagok szintézise a talajban. 
8. A rizoszféra és a rizoplán összetétele és szerepe. Bioremediációs eljárások. 
9. A talaj, mint rendszer.  
10. Biodiverzitás a talajban.  
11. A mikro-, mezo- és makrofauna tagjainak és szerepének bemutatása. Kísérletek 

beállítása. 
12. A talajélőlények szempontjából fontos organizációs területek (szférák).  
13. Interakciók a talajban. A mikrobiális biomassza és a talajállatok kapcsolatai. 

Kísérletek lebontása. 
14. A szerves anyagok dekompozíciója. A talajállatok szerepe a szerves anyagok 

dekompozíciójában.  
15. Talajállatok szerepe a biogeokémiai ciklusokban. A talaj feletti és alatti fauna 

kapcsolata. 
 
Gyakorlatok tematikája: 

1. A biomassza laboratóriumi meghatározása. 
2. Anyagcsere típusok a talajban. 
3. Talaj mikroorganizmusok közvetlen vizsgálata. 
4. Talaj mikroorganizmusok tenyésztéses vizsgálata. 
5. Talajenzimek aktivitásának mérése. 



6. A talajlégzés mérésének bemutatása. 
7. A cellulóz- és ligninbontás kvantitatív mérése. 
8. A talaj, mint rendszer (elméleti kérdések) 
9. .Kísérletek beállítása 
10. Statisztikai problémák 
11. Kísérletek végrehajtása I.  
12. Kísérletek végrehajtása II. 
13. Kísérletek kiértékelése I.  
14. Kísérletek kiértékelése I.  
15. Diszkusszió 
16.  

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

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

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Bakonyi Gábor, e. tanár, MTA doktora, Dobolyi Csaba, e. 
docens   
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Bakonyi Gábor, e. tanár, MTA doktora, Dobolyi Csaba, e. docens  
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Szabó I. M. (2008): Az általános talajtan biológiai alapjai (Mundus Magyar Egyetemi 
Kiadó)  

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

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

Gyakorló és laboratórium, a szükséges eszközökkel (mikroszkópok, laboratóriumi 
eszközök, termosztátok, rovartenyészetek stb.) felszerelve. 
 
 

 
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 számonkérés alapjául az előadásokon elhangzott tananyag, valamint a Szabó I. M. (2008): 
Az általános talajtan biológiai alapjai (Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) című könyv 
megadott fejezetei szolgálnak. A félév aláírásának feltétele a gyakorlati jegyzőkönyvek 



beadása és annak elfogadása. A tantárgy írásbeli vizsgával zárul. A felkészüléshez tétel-listát 
adunk ki a félév végén.  
 
 
 
 
 
Gödöllő, 2011. április 20. 
 
 

Bakonyi Gábor 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Település- és területrendezés  
1.2. Neptun kódja: SMKTL4061XN  
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Területi tervezési és térinformatikai Tsz, MKK-KTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• KGA MSC 
• TVM MSC 

1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 
• Település- és területfejlesztés tervezése  

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 tervek fajtái, céljaik  
2.) A rendezés tervezésének általános folyamata, fázisai  
3.) A rendezés tervezésének területi szintjei 
4.) Az Országos Területrendezési terv  
5.) A megyék és a kiemelt térségek rendezési tervei 
6.) A települések szerkezete 
7.) A települések szerkezeti típusai 
8.) Településtípusok a földhasználat jellegzetességei szerint 
9.) A települések területeinek felosztása 
10.) Belterület, külterület 
11.) A területfelhasználási egységek 
12.) Az építési övezetek, övezetek 
13.) Az övezetek szabályozási szempontjai 
14.) A településrendezés tervezése  
15.) A települések mezőgazdasági területeinek tervezése  

Gyakorlatok tematikája: 
1.) Vizsgálandó település kiválasztása  
2.) A megyei területrendezési terv releváns területfelhasználási kategóriái, övezetei 
3.) A település fejlesztési koncepciója 
4.) A település fejlesztési célterületei 
5.) A célterület releváns szabályozási előírásai 
6.) Értékelés, szóbeli ismertetés 
7.) A fejlesztési célok és a szabályozási előírások összevetése 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

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

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

• Dr. Ónodi Gábor, egy. docens, PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetője: 

• Váradi István, egy adjunktus 



 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Dr. Ónodi Gábor: Terület- és településrendezés tervezése, egyetemi jegyzet, SZIE-
MKK-KTI, Gödöllő, 2010. 

4.2. Ajánlott irodalom: 
• Tóth Z.- Hübner M.: Településrendezés I-II. Ponte Press Kiadó, Pécs, 2006 
• Cros Kárpáti Zs.-Gubicza Cs.- Ónodi G.: Kertségek és kertművelők, urbanizáció vagy 

vidékfejlesztés? Mezőgazda Kiadó, Bp. 2005 
• Nagy Béla: A település, az épített világ , B+V Lap és Könyvkiadó Kft. Bp. 2005. 

4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai:  
• PC, térinformatikai labor 

 
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 

o a gyakorlati feladat félévközi ismertetése, (vázlatterv formájában) 
• félév közbeni számonkérések és azok értékelésére, pótlás lehetősége 

o 2 db zh, félévvégi pótzh 
• a félévi aláírás feltételeire 

o 2 db zh eredményes teljesítése, a gyakorlati feladat leadása 
• a számonkérés jellege, értékelése 

o 2 db zh és a gyakorlati feladat érdemjegyeinek átlaga 
 
Gödöllő, 2012-02-08 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Területi elemzési módszerek 
1.2. Neptun kódja: SMKTI4041GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KTI Területi Tervezési és Térinformatikai Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

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

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

1. Statisztikai vizsgálatok nagy számosságú adatokon 
2. Leíró adatbázisok – TSTAR adatbázis 
3. Leíró adatbázisok – ÁMÖ és egyéb mezőgazdasági adatbázisok 
4. TEIR alapok 
5. TEIR Interaktív térképező 
6. Georeferálás ArcGIS szoftverrel 
7. Alaptérképek készítése 
8. Alaptérképekhez kapcsolódó területi statisztikák készítése 
9. Overlay műveletek  
10. Overlay műveletekhez kapcsolódó területi statisztikák készítése 
11. Kimutatástáblák készítése 
12. Földhasználati adatbázisok értelmezése 
13. Külső forrásból származó adatok intergrálása GIS rendszerbe 
14. Portfólió összeállítása 

 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

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

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Skutai Julianna Ph.D, egyetemi docens  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Skutai Julianna Ph.D, egyetemi docens  
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: A tantárgyhoz minden órán kiadásra kerül az adott óra feladatainak 
leírása, a tárgyhoz gyakorlati jegyzőkönyv tartozik 
 



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

• KTI Számítástechnika Stúdió, 16 gépes GIS labor 
 

 
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 hallgatók a félév során megismerkednek egy új szoftver környezettel és az eddig részben 
ismert adatbázisokat újak megismerésével és alkalmazásával egészítik ki. A tárgy egyben 
technikai támogatást nyújt a Földhasználati rendszerek tervezése és a Település és 
területrendezési gyakorlat tárgyakhoz. A hallgatók félévi teljesítését az a portfolió igazolja, 
amely a két említett tárgyhoz készített térképeket és az azokhoz tartozó területi statisztikákat 
fogja össze. A portfólió értékelése gyakorlati jegy formájában történik. 
 
Gödöllő, 2011. május 6. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Az EU mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikája  
1.2. Neptun kódja: SMKFT4012XN, SMKFT4012ON 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KTI-AKGT és KG 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási agrármérnök 
• Növényorvos  
• Természetvédelmi mérnök (C tárgy) 
 

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=14 hét) 
Előadások tematikája: 

1. Bevezetés 
2. Az európai integráció kezdete és fejlődési folyamata. 
3. Az Európai Unió fő intézményei és működésük. 
4. Az uniós jog sajátosságai. Döntéshozatal az Európai Unióban. Az Európai unió költségvetése. 
5.  A Közös Agrárpolitika kialakulása és reformjai. 
6. A Közös Agrárpolitika eszközrendszerének jellemzői és hiányosságai. 
7. A mezőgazdaság, környezet és agrárpolitika közötti kapcsolatok, összefüggések. Az iparszerű 

mezőgazdaság problémái. 
8. A többfunkciós európai agrármodell kialakulása és tartalma. Az agrárreform alapja - az 

ökoszociális piacgazdaság és a fenntarthatóság. 
9. A vidékfejlesztési ökonómiai és szervezési problémái. 
10. Az agrár- és a vidékfejlesztési rendszer jelenlegi helyzete. 
11. A vidékfejlesztési támogatási rendszer magyarországi keretei: az előcsatlakozási programok 

(SAPARD és NAKP).  
12. Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási rendszere: a Nemzeti Agrár környezetvédelmi 

Program (NAKP) (2000-2004)  
13. Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási rendszere: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 

(NVT) agrár-környezetgazdálkodási támogatási területei és programjai (2004-2006) 
14. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) agrár-környezetgazdálkodási 

támogatási területei és programjai (2007-2013) 
 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Ángyán József, egyetemi tanár, tud. fokozata: MTA 
doktora; Dr. Puskásné Dr.Jancsovszka Paulina egy. docens, tud. fokozata: CSc 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Ángyán J.-Puskásné Jancsovszka P. (2010): Az Európai Unió átalakuló 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikája I. Egyetemi jegyzet. SZIE, KTI. 
Gödöllő. 110 p. 



 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Ángyán J. (2002): Agrár-környezetvédelmi politika és program (in: Kocsis K. 
(szerk.): Felkészülés a strukturális alapok fogadására, Agrárgazdaság és 
vidékfejlesztés sorozat), SZIE-GTK ETK, Gödöllő, 89 p. 

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

• Ángyán J. – Menyhért Z. (szerk.) (2004): Alkalmazkodó növénytermesztés, 
környezet- és tájgazdálkodás. Szaktudás Kiadóház, Budapest, 560 p. 

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

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

• Halmai P. (szerk.) (2009): Az Európai Unió agrárrendszere. Mezőgazda Kiadó. 
• Horváth Z. (2011): Kézikönyv az Európai Unióról. HVG-ORAC Lap- és 

Könyvkiadó Kft., 684 p. 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

 
 

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, mivel a kollokvium anyaga a jegyzet és az előadásokon 
elhangzott tananyag. A tantárgy írásbeli kollokviummal zárul, kollokviumot csak az tehet, 
akinek a félévi aláírása rendben van. Az írásbeli vizsgán a hallgatóknak három kérdésnek kell 
válaszolniuk. A kérdéseket a jegyzet végén található „Ellenőrző kérdések” c. fejezet 
tartalmazza. Az érdemjegy kialakítása a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megadott 
ponthatárok szerint történik. 
 
 
Gödöllő, 2012. február 6. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Mezőgazdaság és energiatermelés 
1.2. Neptun kódja: SMKKR401XXN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: SZIE-KTI, Környezetgazdaságtani Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási 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 heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

• nincs 
 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Alapfogalmak  
2. Az energiahasználat története I. 
3. Az energiahasználat története II. 
4. Entrópia és gazdaság 
5. Mezőgazdasági termelés és fenntarthatóság energetikai szemszögből  
6. Társadalmi metabolizmus 
7. Energia autonómia és a megújuló energiaforrások hasznosításának tervezése 
8. Energianövények termesztési lehetőségei - üzemlátogatás 
9. Mezőgazdasági energiatermelési lehetőségek és értékelésük – égetés 
10. Mezőgazdasági energiatermelési lehetőségek és értékelésük – biogáz  
11. Üzemlátogatás 
12. Mezőgazdasági energiatermelési lehetőségek és értékelésük – bioüzemanyagok 
13. Mezőgazdasági energiatermelési lehetőségek és értékelésük – napenergia 
14. Üzemlátogatás  
15. Összefoglalás 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

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

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

• Dr. Kohlheb Norbert, egyetemi docens, PhD 
 



4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Előadások anyaga 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Fuchsz, M. – Herczeg, M. – Kazai, Zs. – Kohlheb, N. – Szabó, B. (2007): A 
biomassza energetikai alkalmazásának jövője, aktuális problémái. Szerk. Energia 
Klub, készült a KvVM támogatásával és megbízásából. Budapest 

• Georgescu-Roegen, N. (1975): “Energy and Economic Myths”. Reprinted from 
Southern Economic Journal 41. http://www.dieoff.com/page69.htm, time of 
download: 27.11.2006. 

• Georgescu-Roegen, N. (2004): The Entropy Law and the Economic Process. In 
Pataki, Gy.; Takács-Sánta, A.: Természet és Gazdaság (Nature and Economy), 
Typotex Budapest 

• Martinez-Alier, J. (1987): Ecological Economics. Energy, Environment and Society. 
• Blackwell Publisher Cambridge 
• Rosillo-Calle, F. – de Groot, P. – Hemstock, S. L., Woods, J. (2007): The Biomass 

Assassment Handbook. Bioenergy for a Sustainable Environment. Earthscan, London 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
A kurzus szemináriumi jelleggel folyik. A tematikában feltüntetett témakörök szerint hazai és külföldi 
szakirodalmakra alapozott előadások és beszélgetések folynak az órán. 
A hallgatók a félév során egy-egy tetszőlegesen kiválasztott szűkebb témáról dolgozatot készítenek. 
Az dolgozatnak minimum 7 oldal (12-es TimesNewRoman, szimpla sorköz, 2,5 cm margó körben) 
terjedelemben kell elkészülnie. A dolgozatért max. 100 pont kapható. 
Amennyiben a hallgató nem választ külön feladatot, a kurzus végén a kurzus oktatójával 
elbeszélgetésen vesz részt, amelyen nyújtott teljesítménye alapján max. 100 pontot szerezhet.  
A két pontszerzési lehetőség alapján szerezhető érdemjegy az alábbi ponthatárok szerint: 
 
Érdemjegy Pontszám 
jeles (5) 86-100 
jó (4) 76-85 
közepes (3) 61-75 
elégséges (2) 51-60 
elégtelen (1) 0-50 
 
Gödöllő, 2011.04.26 
 

Dr. Kohlheb Norbert 
tárgyfelelős aláírása 

http://www.dieoff.com/page69.htm


ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Távérzékelés a gyakorlatban 
 
1.2. Neptun kódja: SMKTI4011XN 
 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Térképészeti, Térinformatikai és Távérzékelési Tanszék, 
      Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, MKK 
 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási Agrármérnök Szak MSc szint, nappali tagozat 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Távérzékelés 
 
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) 
Előadás + gyakorlat  
 

1. A félév tervezett tananyagának, és teljesítési feltételeinek ismertetése. Ismerkedés a 
mintaterület felvételeivel. Amit a Landsat felvételekről tudni kell. 

2. Alapvető megjelenítési, szerkesztési és lekérdezési eszközök használata. Spektrális 
információk megjelenítésének lehetőségei 

3. Általános ismeretek a távérzékelt felvételek kiértékelésén alapuló monitoring 
előfeltételeiről. Műveletek űrfelvételekkel: multispektrális kép létrehozása, képkivágat 
készítése, mozaik készítése.  

4. A földfelszíni objektumok optikai sajátosságai. Két időpont közti egyszerű 
változásvizsgálat előkészítése 

5. Két időpont közti egyszerű változásvizsgálat 
6. A felvételeket terhelő hatások és korrekcióik  
7. Kvalitatív elemzési módszerek és alkalmazásaik. Tanulóterületes osztályozás 

előkészítése 
8. Tanulóterületes osztályozás. Összehasonlító elemzés. 
9. A kvantitatív elemzési módszerek, és alkalmazásaik feltételei. Automatikus 

osztályozás. Összehasonlító elemzések I. 
10. Vegetációs indexek és jelentőségük 
11. Távérzékelési alkalmazások a Földmérési és Távérzékelési Intézetben (meghívott 

előadó, FÖMI) 
12. Monitoring távérzékeléssel a mezőgazdasági növények megfigyelésében (meghívott 

előadó, FÖMI) 
13. Hiperspektrális alkalmazások (meghívott előadó MGI, Gödöllő) 
14. Gyakorlati jegyzőkönyvek javítása 
15. Év végi értékelés 

 



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

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. Tárgyfelelős/előadó: Dr. Belényesi Márta egy. docens, tud. Fokozata: Ph.D 
         Meghívott előadók félév elején egyeztetve 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

Dr. Belényesi Márta egy. docens, tud. Fokozata: Ph.D 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Belényesi M – Kristóf D:Monitoring távérzékeléssel – elméleti jegyzet. SZIE, KTI 
Gödöllő, 2011. 

• Kovács Ferenc: Digitális képfeldolgozás gyakorlata. SZTE, Szeged, 2000 
• Mucsi László: Képfeldolgozás. SZTE, Szeged, 2008 

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

• Biztosított (SZIE, Forrásközpont; KTI Ház számítástechnika terem) 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
A gyakorlatok látogatása kötelező. A félév során egy igazolatlan hiányzás lehetséges, 
pótlásáról a hallgatónak saját felelősségére gondoskodnia kell. Amennyiben a hallgató a 
gyakorlatokat nem teljesíti, a tárgyfelelős az aláírást megtagadja.  
 
A félév során ismertetésre került tananyag számonkérése a gyakorlatokról vezetett 
jegyzőkönyvek (4 db/félév) értékeléséből áll. 
 
Az első gyakorlaton minden, a gyakorlatokra és a vizsgafeladat zökkenőmentes megoldására 
vonatkozó információ elhangzik. Ezen információk mellőzéséből fakadó problémák 
kiküszöbölése mindenkinek a SAJÁT felelőssége. 
 
A tantárgyhoz kapcsolódó tananyagok, segédanyagok és tudnivalók az egyetemünk E-
learning portálján elérhetők. Ez a tantárgy hivatalos ismertető és kapcsolattartó felülete! A 
belépési kód az első gyakorlaton ismertetésre kerül! A tárgyfelelős személyes fogadóórájáról 
a hallgatók az első gyakorlaton tájékoztatást kapnak. 
 
Pontozás:  I. gyakorlati jegyzőkönyv:   25 pont 
  II. gyakorlati jegyzőkönyv:  25 pont 
  III. gyakorlati jegyzőkönyv: 25 pont 
  IV. gyakorlati jegyzőkönyv: 25 pont 
  



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

 
 
Gödöllő, 2011-02-18 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Felszíni vizek védelme 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKN4042GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási agrármérnök 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája: 
1.A víz mint stratégiai környezeti elem. Önálló feladatok kiadása, megbeszélése. 
2. A vízi környezettel kapcsolatos fizikai és kémiai fogalmak 
3. A vízi anyagforgalom áttekintése 
4. Vízi élőlénytársulások, produkcióbiológia 
5. Magyarország fontosabb felszíni vizeinek és az ezekhez kapcsolódó vízbázisok bemutatása 
(önálló témafeldolgozás) 
6. Magyarországot sújtó árvizek és belvizek történeti áttekintése, tanulságok, lehetőségek 
(önálló témafeldolgozás) 
7.Vízterhelés-vízszennyezés, vízszennyező anyagok. 
8.Zárthelyi dolgozat. Antibiotikumok, hormonok és mikroszervezetek, mint a felszíni vizet 
potenciálisan veszélyeztető tényezők. 
9. A vízminőség hazai és EUs szabályozásának alapelvei, pillérei. 
10.A felszíni vizek védelmével kapcsolatos hazai jogi szabályozás, alapelvek, fontosabb 
jogszabályok, szankciók 
11.A felszíni vizek minőségével szemben támasztott követelmények 
12.Használt- és szennyvíz kibocsátásának szabályai 
13.Felszíni vizekkel kapcsolatos kárelhárítási módszerek áttekintése 
14.Az ivóvízzel szemben támasztott követelmények 
15.Zárthelyi dolgozat, összefoglaló előadás, konzultáció. 
 
Gyakorlatok tematikája: 
Nincs 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Szoboszlay Sándor, egy. docens, tud. fokozata: PhD 



Dr. Szabó Tamás, egyetemi adjunktus, tud. fokozata: PhD, Cserháti Mátyás, tanszéki mérnök, 
tud. fokozata: -, Kaszab Edit, egyetemi tanársegéd, tud. fokozata: - 
 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: nincs gyakorlat 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Szoboszlay Sándor és Kriszt Balázs (2006) : Környezeti elemek védelme II. SZIE 
egyetemi jegyzet (Kijelölt fejezetek) 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Vermes László szerk.(1997): Vízgazdálkodás 1. és 2. fejezet. Budapest, MSZK p.13-
139. 

• P. Del Giorgio, P. Williams (2005): Respiration in Aquatic Ecosystems, Oxford, 
University Press 326 p. 

• Horváth Imre (2003): Szennyvíztechnológiai praktikum. I. Kis- és közepes szennyvíz-
tisztító telepek. Budapest, KGI 131 p. 

• Hegedűs János( 1998): Víztoxikológia. Budapest, KGI 129p. 
• Magyarország környezetterhelési mutatói (2003), Budapest, KSH, KvVM 155p. 
 

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

6.1. Az előadásokon a részvétel kötelező, az előadó ezt szúrópróba szerűen ellenőrzi, a 

hiányzást igazolni kell. 

6.2. A tananyag a jegyzet kijelölt fejezetei, az előadásokon elhangzottak és az esetenként 

szétosztott írásos oktatási segédletek. 

6.3. A hallgatók a félév során önálló témafeldolgozást végeznek (önálló feladat), amit a 

szemináriumok ideje alatt az oktatóval - az önálló feladat prezentációja után - közösen 

vitatnak meg. Az önálló témafeldolgozást a hallgatók csoportos munkában végzik. Ennek 

elvégzése, a prezentáció megtartása a félév aláírásának a feltétele. 

6.4. A hallgatók félév során két zárthelyi dolgozatot írnak a tananyag (lásd 6.2. pont alatt) 

addig lezárt fejezeteiből.  



6.5. A félév elfogadásának feltételei: Az önálló feladatok elkészítésében, prezentációjában 

és vitájában való részvétel. Azok a hallgatók, akik ezt a feltételt nem teljesítik, és/vagy 

igazolatlan hiányzásuk van, nem kapnak félévet elismerő aláírást. 

6.6. A hallgatók a szorgalmi időszakban nyújtott tanulmányi teljesítményük alapján 

megajánlott vizsgajegyet kaphatnak az alábbiak szerint: 

- az önálló témafeldolgozásra adható maximális pontszám: 20 pont 

- a zárthelyi dolgozatokra adható maximális pontszám: 40- 40 pont 

- a félév során megszerezhető összes pontszám: 100 pont 

- a félév során megszerzett pontszámok szerinti osztályzat: 

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

6.7. Azok a hallgatók, akik bármely oknál fogva nem szereznek elég pontot a szorgalmi 

időszak során ahhoz, hogy legalább elégséges megajánlott jegyet kaphassanak, ill. azok a 

hallgatók, akik nem fogadják el a megajánlott jegyet, a vizsgaidőszakban írásbeli vizsgát 

tehetnek, amelynek értékelése megegyezik a 6.6. pont alatti 100 pontos rendszer 

százalékos arányaival. 

 
 
Gödöllő, 2011. február 10. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Környezetgazdaságtan II. 
1.2. Neptun kódja: SMKKR4032GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: SZIE-KTI, Környezetgazdaságtani Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási 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 heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. Bevezetés: a tárgy felépítésének, követelményrendszerének és a választható beadandó 
feladatok témaköreinek ismertetése 

2. Kimeríthető természeti erőforrások gazdaságtana I. 
3. Kimeríthető természeti erőforrások gazdaságtana II. 
4. Megújítható természeti erőforrások gazdaságtana I. 
5. Megújítható természeti erőforrások gazdaságtana II. 
6. A természeti erőforrásokkal foglalkozó tudományos megközelítések összehasonlítása 

és kritikája I. 
7. A természeti erőforrásokkal foglalkozó tudományos megközelítések összehasonlítása 

és kritikája II. 
8. Az adaptív menedzsment lehetőségei és korlátai 
9. Környezeti mutatók típusai és jelentősége 
10. A természeti erőforrás-gazdálkodás elemzésének keretrendszere I. 
11. A természeti erőforrás-gazdálkodás elemzésének keretrendszere II. 
12. Módszertani kérdések a természeti erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos kutatásokban 
13. Kvalitatív kutatásmódszertan alkalmazási lehetőségei a természeti erőforrások-

gazdálkodásban 
14. A kvalitatív kutatás tervezése 
15. Összefoglalás 

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. A választható témák átbeszélése, csoportok kialakítása, témaválasztás 
2. Témakörök jellemezőinek megbeszélése 
3. A dolgozatok lehetséges felépítésének egyeztetése I. 
4. A dolgozatok lehetséges felépítésének egyeztetése II. 
5. Kutatásmódszertani kérdések megbeszélése és alkalmazása a választott témákban I. 
6. Kutatásmódszertani kérdések megbeszélése és alkalmazása a választott témákban II. 
7. Az egyes témakörök kutatási tervének egyeztetése 
8. Beszámoló a kutatás előrehaladásáról 
9. Beszámoló a kutatás előrehaladásáról 



10. Beszámoló a kutatás előrehaladásáról 
11. Felmerül korlátok és gátló tényezők megoldási lehetőségei I. 
12. Felmerül korlátok és gátló tényezők megoldási lehetőségei II. 
13. Eredmények kiértékelése I. 
14. Eredmények kiértékelése II. 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

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

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

• Kelemen Eszter 
• Dr. Kohlheb Norbert, egyetemi docens, PhD 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• órai előadások anyaga 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Larson A.M. Barry D. Dahal R.G. Colfer P.J.C. 2010. Forest for People. Community 
rights and forest tenure reform. Earthscan 

• Brown V. Harris J. A. Russell J. Y. 2010. Tackling Wicked Problems. Through the 
Transdisciplinary Imagination. Earthscan 

• Leach M. Scoones I. Stirling A. 2010. Dynamic Sustainabilities. Technology, 
environment, social justice. Earthscan 

• Donahue J.M. Johnston B.R. 1998. Water, Culture & Power. Local Struggles in a 
Global Context. Island Press 

• Power T.M. 1996. Lost Landscapes and Failed Economies. The Search for a Value of 
Place. Island Press  

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

• nincsenek 
 
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 nem kötelező; a gyakorlatok látogatásában 3 hiányzás 
megengedett 



• félév közbeni feladatok beadása, határidők, azok értékelése: a félév során egy 
szemináriumi dolgozatot kell készíteniük, amelyet a félév végén egy megadott 
határidőig el kell készíteni. A szemináriumi dolgozat 50 pontot ér. 

• félév közbeni számonkérések és azok értékelésére, pótlás lehetősége: a szemináriumi 
dolgozatot indokolt esetben néhány nap késéssel is be lehet adni.  

• a félévi aláírás feltételei: a megfelelő számú gyakorlaton való részvétel 
• a számonkérés jellege, értékelése: a gyakorlat keretében elkészítendő szemináriumi 

dolgozat mellett a hallgatók írásbeli vizsgát tesznek, amely 50 pontot ér. 
 
Ponthatárok:  
Érdemjegy Pontszám 
jeles (5) 86-100 
jó (4) 76-85 
közepes (3) 61-75 
elégséges (2) 51-60 
elégtelen (1) 0-50 
 
 
Gödöllő, 2011. április 26. 
 
 

Dr. Kohlheb Norbert 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Környezeti fizika 
1.2. Neptun kódja: SGMFF4022GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Fizika és Folyamatirányítási Tanszék, KÖRI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási 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 heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája: 
 

1. Hidrodinamika. Folyadékok kontinuitási egyenlete. Bernoulli egyenlete (gyakorlati 
alkalmazások). 
Transzport folyamatok. Lamináris és turbulens áramlás. Hagen-Poiseuille törvény. 
Áramlások hasonlósága. Reynolds és Euler szám. 

2. Reológiai alapfogalmak. Newton-féle viszkozitási törvény. Viszkozitásmérés. 
Höppler-féle viszkoziméter. Ostwald- féle viszkoziméter. Engler- féle viszkoziméter. 
Rotációs viszkoziméter. Newtoni és nemnewtoni folyadékok. Szedimentáció. 

3. Hullámok, hangtan. Hullámtani és hangtani alapismeretek. Transzverzális és 
longitudinális hullámok. Doppler effektus. Interferencia. Az emberi fül által hallható 
hang frekvenciája és intenzitása. A decibel skála. 

4. Termodinamika. Állapothatározók (intenzív, extenzív). Termosztatikai egyensúly, a nulladik 
főtétel. Hőmérséklet fogalma. Celsius skála. Kelvin skála. Hőmérők. 
Hőtágulás (lineáris, köbös). Hőkapacitás, fajhő. Gázok kétféle fajhője. Fajhőviszony. 
Kalorimetrikus alapegyenlet. 

5. Ideális gázok állapotegyenlete. Izoterm, izochor, izobár állapotváltozások. 
Munkavégzés a pV diagramon. 
Gay-Lussac törvényei. Boyle- Mariotte törvény. Adiabatikus állapotváltozás. Poisson 
egyenletei. 
Izoterm állapotváltozáskor végzett munka. 

6. A termodinamika I. főtétele. Belső energia. A termodinamika II. főtétele. Entrópia 
fogalma. Entalpia. Szabadenergia, Gibbs potenciál. 
Hőerőgépek. Carnot-körfolyamat (termikus hatásfoka). 
A termodinamika III. főtétele. 
Ekvipartíció tétel. Szabadsági fok fogalma 

7. Hőtranszport. Hőáramlás. Hővezetés. Fourier-törvény. Hősugárzás. Abszolút fekete 
test fogalma. Stefan-Boltzmann törvény. Wien féle eltolódási törvény. A feketetest 
sugárzási spektruma. Planck- féle sugárzási törvény. 



8. Atomfizika. Az atommag összetétele. Rutherford kísérlet. Izotóp-, izobár-, izoton-, 
izomér magok. Radioaktív sugárzás (α, β, γ) Radioaktív bomlási törvény. Felezési idő, 
bomlási állandó. 
Radioaktív bomlások. Radiokarbonos kormeghatározás. 

9. Magreakciók. Láncreakció. Az U-235 hasítása. Moderátorok. Tömegdefektus. E=mc2. 
Kötési energia, fajlagos kötési energia fogalma és függése a tömegszámtól. Magfúzió, 
maghasadás. Atomerőművek. A VVER-440-es reaktor fő jellemzői és szabályozása. 

10. Radioaktív sugárzás. Aktivitás fogalma és egysége (Bq). Az elnyelt, és a biológiai 
dózis fogalma. (Gy, Sv). Természetes háttérsugárzás. Félhalálos dózis fogalma és 
értéke emberre (LD50/30) 

11. A radioaktív sugárzás detektálása. Fotoemulziós detektor, Geiger-Müller féle 
számláló, szcintillációs detektor. 

12. Modern fizika. Kölcsönhatások a fizikában (gravitációs, elektromágneses, magerők, 
gyenge kölcsönhatás). Kvantumfizika. Heisenberg-féle határozatlansági reláció. 
Fényelektromos jelenség. A fotoeffektus Einstein-féle értelmezése. 

13. Az éter. Az éter kimutatására irányuló Michelson-Morley kísérlet. A speciális 
relativitáselmélet főbb eredményei. Lorentz transzformáció. Az általános 
relativításelmélet alapgondolata.  

14. Anyaghullámok. De Broglie reláció. A fény kettős természete, hullám-korpuszkula 
dualizmus. 
Planck- féle sugárzási törvény. Energia kvantáltság. 
A Nagy Bumm. Vöröseltolódás. Hubble konstans. 

15. Megújuló energiaforrások. Fosszilis energiaforrások és környezetszennyezés. 
Megújuló energiaforrások (geotermikus-, szél-, víz, napenergia, biomassza). Szoláris 
konstans. Üvegházhatás. Üvegházhatású gázok. Napkollektorok. Fényelemek (PV 
cellák). 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 2 óra/hét előadás 
 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Hegyi Károly egy. docens, tud. fokozata: Phd 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 
4.2. Ajánlott irodalom:  
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Gondolat Kiadó, Budapest, 1986, 
 
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 szóbeli és írásbeli kollokviummal zárul. 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Mezőgazdasági ökotoxikológia 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKN4052GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KKBT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási agrármérnök 
• Ökotoxikológus 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Környezetszennyező anyagok és környezetvédelmi analitika (ökotoxikológus MSc) 
 
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: 
Az előadások összevontan, 6 alkalommal kerülnek lebonyolításra. 

1. Műtrágyák, faanyagvédők, irtószerek, növényvédő szerek (Pesticide Manual; 
Engedélyezett növényvédő szerek jegyzéke). 

2. Növényvédő szerek környezet-egészségügyi hatásai – hazai mérleg (áttekintés). 
3. Akut hatások. Krónikus hatások I: mutagenitás (GAP2000 program) és karcinogenitás 

(IARC). 
4. Krónikus hatások II: teratogenitás, hormon- és immunmoduláns hatások. 

Bioakkumuláció és biomagnifikáció. 
5. Perzisztencia. Talaj- és vízszennyezés. Szermaradékok élelmiszerekben. 
6. GM-növények Európában, ökotoxikológiai megítélésük. 

 
Gyakorlatok tematikája: 
A gyakorlatok összevontan kerülnek lebonyolításra. 

1. Az MTA NKI Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztályának bemutatása 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

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

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Darvas Béla, c. egyetemi tanár, tud. fokozata: DSc 
(biológia)/ Dr. habil Székács András, tud. fokozata: DSc, Dr. Fekete Gábor, tud. fokozata: 
PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Dr. Darvas Béla, c. egyetemi tanár, tud. fokozata: DSc  
 

 



4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Darvas B. és Székács A. (szerk.) (2006): Mezőgazdasági ökotoxikológia. l’Harmattan, 
Budapest. 382 old. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Darvas B. (2000): Virágot Oikosnak (Kísértések kémiai és genetikai biztonságunk 
ürügyén). L’Harmattan, Budapest. 430. old. 

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

• MTA NKI Ökotoxikológiai és Környezetnalaitikai Osztály - laboratóriumok 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Amelyben ki kell térni: 

• Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Gyakorlatról 
csak igazoltan lehet hiányozni, a gyakorlat pótlására egyéni feladattal lehetséges. 

• A félév aláírásának feltétele a gyakorlatokon való részvétel. 
• A kollokvium szóban történik. A kollokviumon az vehet részt, aki a beugró tesztet 

eredményesen kitölti. 
 
Gödöllő, 2011. február 10. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Műszaki infrastruktúra rendszerek 
1.2. Neptun kódja: SGMMG4062GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Mechanikai és Géptani Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási agrármérnök Msc I. 
 
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. Műszaki rendszertechnikai alapok. A vegyes és osztott rendszerek elemzési, tervezési 
és üzemeltetési alapelvei és módszerei. Leképezési és modellezési technikák. 

2. A gépek és rendszerek üzemeltetése szakterület fő funkciói, több szempontú 
strukturálása. A mérnöki munkát is meghatározó megatrendek. A konvergenciák 
meghatározó szerepe. Konvergenciák és alapjellemzőik az alkotóelemek, az eszközök, 
a technológiák, a műszaki szolgáltatások és a gazdasági kooperációk szintjein. 

3. A műszaki infrastruktúra rendszerek üzemeltetésének általános rendszermodellje. A 
géphasználati és a műszaki kiszolgáló folyamatok definíciója. Általános 
irányítástechnikai leírásuk. A géphasználati folyamat és a technológia, illetve 
technológiai részfolyamat relációi. 

4. Közlekedési hálózatok: Az úttervezés alapkritériumai, az úthálózat kialakításának 
szabályai, követelményei. Közlekedési infrastruktúra létesítésének technikai, 
technológiai alapismeretei. Közlekedési hálózatok fenntartásával, üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatok 

5. A közművezetékek és létesítmények kialakításának általános szabályai, létesítésük. 
6. Energetikai hálózatok: a villamos energia ellátás rendszere, a hálózatok kialakítása 
7. A gázellátás rendszere, gázvezeték hálózatok. A hőenergia ellátás rendszere 
8. Alternatív energetikai rendszerek fogalma, fajtái. Az alternatív energetikai rendszerek 

kialakításának alapjai. Az alternatív energetikai rendszerek üzemeltetése 
9. Vízellátás, vízkezelés rendszere. 
10. Szennyvízelvezetés. Szennyvízkezelés technológiája. 
11. Informatikai infrastruktúra rendszerek és üzemeltetésük. 
12. Kommunális gépek és technológiák 
13. Gépek műszaki állapotának meghatározása, műszaki diagnosztikai alapjai. 

Esettanulmány: belsőégésű motorok vizsgálata 
14. Esettanulmány: hidraulika rendszerek műszaki vizsgálata. 
15. Katasztrófa elhárítás, műszaki mentés infrastruktúráj 

 
Gyakorlatok tematikája: 
 
 



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

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

1. Faust D. : Gépek és rendszerek üzemeltetése  
SZIE Gödöllő, 2010 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

1. Bártfai-Halas-Huba: Számítógépes diagnosztika 
Gödöllő, SZIE GÉK, 2006 

2. Bártfai Z. : Települési közlekedéshálózatok.  
SZIE, Gépészmérnöki Kar, 1998 

3. Faust D. : Precíziós technológiák 
SZIE Gödöllő, 2004. 

4. Dr. Faust D.: Rendszertechnika  
SZIE, Gödöllő,2009 

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

• A tantárgy oktatásához szükséges korszerű oktatási tér a GÉK Mérnökinformatikai 
Központjában rendelkezésre áll. 

 
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 pontértéke: 100 pont, amelyből a félév során 40, a vizsgán 60 pont érhető el. 
A félév elismerésének feltételei: 
A szorgalmi időszakban elérhető pontszám: 40 pont, amelynek forrásai: 
Zárthelyi dolgozat:  25 pont 
Házi feladat:   15 pont 
 
Az aláírás megszerzéséhez szükséges a zárthelyi dolgozat eredményes megírása, amihez 
legalább 12.5 pontot kell elérni. A Tanszék 2 alkalmat biztosít, az első ingyenes, a második 
külön-eljárási díj* ellenében vehető igénybe. Azok a hallgatók, akik ezen 2 alkalom során 
nem érik el a minimális 12.5 pontot, még egy beszámolót tehetnek a sikertelenül megírt 
zárthelyi dolgozat anyagából (külön-eljárási díj befizetése után). Aki ezt az utolsó alkalmat 
sem tudja kihasználni, azaz nem teljesíti az előírt minimális pontszámot, azt a tantárgy 
ismételt felvételére kötelezzük! 



 (*megj.: A különeljárási díj mértéke a TVSZ aktuális szabályainak függvényében alakul!) 
A félév során egy házi feladat kerül kiadásra, amelynek beadási határideje a 13. oktatási hét. 
A házi feladatot személyesen kell leadni a tárgyfelelősnek. 
 
A félév elismerését kifejező aláírás megadásának feltétele: 
- a zárthelyi dolgozat eredményes megírása, 
- a házi feladat kiírás szerinti elkészítése és beadása, 
 
A kollokvium alkalmával a hozott pontokhoz további 60 pont szerezhető. 
A vizsga időpontjai a szorgalmi időszak 13. hetében kerülnek kihirdetésre mind az 
előadásokon, mind a Neptun rendszerben. Vizsgára jelentkezni a vizsga napját megelőző nap 
déli 12 órájáig van lehetőség. A vizsgára való jelentkezés a Neptun rendszerben kötelező! 
A hallgatóknak a TVSZ 39. §-ában felsoroltakat a számonkérések során tilos használni. Azon 
hallgatókkal szemben, akik megszegik a Szabályzat ide vonatkozó előírásait, az előírt 
szankciókat alkalmazzuk. 
 
 
 
Gödöllő,  2010 szeptember 1. 
 
 

Dr. Bártfai Zoltán sk. 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Természetvédelmi kezelési tervek készítése 
1.2. Neptun kódja: SMKTO4072XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: SZIE-Környezet-és Tájgazdálkodási Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Természetvédelmi mérnök, mesterképzés 
• Környezetgazdálkodási agrármérnök mesterképzés 

 
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: 
A tárgy célja, hogy a hallgatók a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek 
megfelelő természetvédelmi kezelési tervkészítés metodikáját megismerjék, a tervkészítést 
jártasság szinten elsajátítsák. 
A természetvédelmi kezelési terv: a védett természeti terület és természeti értékei megóvását, 
fenntartását, helyreállítását, valamint bemutatását szolgáló természetvédelmi kezelési 
módokat, továbbá - egyebek mellett gazdasági, gazdálkodási tevékenységekre vonatkozó - 
korlátozásokat, tilalmakat és egyéb kötelezettségeket tartalmazó dokumentum, amely a 
tervezési terület vonatkozásában előírásokat állapít meg (3/2008 /II.5/ KvVM rendelet 1 §.a). 
Mivel a tervezés nem uniformizálható, a tárgy külön kitér az erdő és mezőgazdasági területek, 
vizes élőhelyek, barlangok, stb. kezelési terveinek készítésére.  
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. A természetvédelem kezelési fogalomrendszere; természetvédelmi alapfogalmak 
2. Természetvédelmi kezelési fogalmak, a kezelés nemzetközi és hazai helyzete 
3. A természetvédelmi kezelés szakmai követelményei  
4. A természetvédelmi kezelési terv és a tervezési terület fogalma 
5. A természetvédelmi kezelési terv jogi szabályozása Magyarországon 
6. A természetvédelmi kezelési tervek tartalmi követelményei 
7. A természetvédelmi kezelési tervek művelési ágakhoz nem köthető kezelési módjai, 

korlátozásai és tilalmai 
8. A természetvédelmi kezelési tervek művelési ágakhoz illetve földhasználati módokhoz 

köthető kezelési módjai, korlátozásai és tilalmai 
9. A részletes kezelési tervek általános adatai 
10. A barlangok kezelési tervei 
11. A védett természeti területek kezelési tervei kategóriánként (NP,TK,TT) 
12. A természetvédelmi kezelés intézményei 
13. A természetvédelmi kezelés közgazdasági és pénzügyi követelményei 
14. A természetvédelmi kezelési tervek nyilvántartása, aktualizálása 
15. A természetvédelmi kezelés fejlesztése 

 
Gyakorlatok tematikája: 



1. Nemzeti parki kategóriába tartozó védett természeti területek kezelési tervei 
2. Tájvédelmi körzetek kezelési tervei 
3. Természetvédelmi területek kezelési tervei 
4. Natura 2000 területek fenntartási tervei 
5. Természetvédelmi kezelési tervek egyeztetési eljárásrendje 
6. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság védett területeinek kezelési tervei 
7. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság védett területeinek kezelési tervei 
8. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság védett területeinek kezelési tervei 
9. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság védett területeinek kezelési tervei 
10. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság védett területeinek kezelési tervei 
11. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság védett területeinek kezelési tervei 
12. Hortobágy Nemzeti Park Igazgatóság védett területeinek kezelési tervei 
13. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett területeinek kezelési tervei 
14. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság védett területeinek kezelési tervei 
15. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság védett területeinek kezelési tervei 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

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

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: név, beosztás, tud. fokozata :  
dr. Vajna Tamásné Madarassy Anikó c. egyetemi docens 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• dr. Vajna Tamásné Madarassy Anikó c. egyetemi docens 
 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Vajnáné Madarassy Anikó (2011): Természetvédelmi kezelési tervek készítése SZIE, 
KTI, Gödöllő. 

• A természet védelméről szóló 1996.évi LIII törvény 
• A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó 

szabályokról szóló 3/2008. (II.5.) KvVM rendelet 
• 9/2009. (VII:17.) KvVM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre 

vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi 
követelményeiről, elkészítéséről és jóváhagyásáról 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Madarassy Anikó (2001): Természetvédelem, környezetgazdálkodás. Agroinform 
Kiadó, Budapest. 

• Standovár Tibor- Richard B.Primack (2001): A természetvédelmi biológia alapjai, 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

• Rakonczay Zoltán (2002): Természetvédelem; Szaktudás Kiadó Ház, Budapest 
• Ángyán J. - Tardy J. - Vajnáné Madarassy A. (szerk.) (2003): Védett és érzékeny 

természeti területek mezőgazdálkodásának alapjai. Környezet- és tájgazdálkodási 
sorozat 1. Mezőgazda Kiadó, Budapest 

 
 



4.2. 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 követelményrendsze 

• az óralátogatási kötelezettség: az előadások rendszeres látogatása, max. 3 hiányzás  
• a gyakorlatokon kötelező a részvétel 
• a számonkérés jellege, értékelése: szóbeli kollokvium (1-5 érdemjegy) 

 
Gödöllő, 2011. április 26 
 

Dr. Vajna Tamásné Madarassy Anikó 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Vízkészlet-gazdálkodás 
1.2. Neptun kódja: SMKTO4112XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KTI/TTÖKT 
 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: Környezetgazdálkodási 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 heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 
1. A vízkészlet gazdálkodás alapjai 
2.A vízmérlegek alapjai 
3.Adatforrások a vízkészletek mennyiségi leírásához  
4.Az emberi tevékenységek hatása a természetes vízháztartásra 
 
5.Vízkészletek minősége:Betekintés a vízminősítés gyakorlatába 
6.Aktuális vízkészlet gazdálkodás az EU VKI szellemében  
7.A Duna-vízgyűjtő vízkészleteinek állapota 
 
8. vízgyűjtő gazdálkodás alapjai 
9.Vízkészlethasznosítás (Vízerőhasznosítás, hajózás) 
10.A Duna hajózási problémái (Vitaindító anyag) 
 
11. Települési vízgazdálkodás-1,vízellátás 
12. Települési vízgazdálkodás-2, szennyvíz kérdések 
13. Területi vízgazdálkodás:Víz és tájgazdálkodási tervek a Bodrogközben 
14.Vízgyűjtő gazdálkodási esettanulmányok-1 
15. Vízgyűjtő gazdálkodási esettanulmányok-2 
 
Jegyzet: dr. Bardóczyné Székely Emőke (2010): Vízkészlet-gazdálkodás,egyetemi jegyzet, 
SZIE, MKK, KTI 81 p. 
 
Gyakorlatok tematikája: nincs gyakorlat 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

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



 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
.1. A tantárgy felelőse/előadója: dr. Bardóczyné Székely Emőke                                                 
tud. fokozata: PhD, 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 
dr. Bardóczyné Székely Emőke (2010): Vízkészlet-gazdálkodás,egyetemi jegyzet, SZIE, 
MKK, KTI 81 p. 
 
4.2. Ajánlott irodalom 
- Bardóczyné Székely Emőke: Tájba illesztett vízgazdálkodás, oktatási segédanyag, SZIE 

KTI, 2001 
- Vermes László: Vízgazdálkodás, Mezőgazdasági Kiadó, Bpest,1997 
- Stelczer Károly:  A vízkészlet-gazdálkodás hidrológiai alapjai, ELTE Eötvös Kiadó Kft., 

2000, ISBN: 963 463 249 1 
 
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 jegyzet anyagának ismerete kötelező.  
 
A tantárgy szóbeli kollokviummal zárul, kollokviumot csak az tehet, akinek a félévi aláírása 
rendben van. 
A kollokvium érdemjegye 30 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint:  
Pontszámok: 
Az érdemjegy: 

0-10 pont elégtelen 
10-15 pont elégséges 
15-20 pont közepes 
20-25 pont jó 
25-30 pont jeles 

 
Gödöllő, 2011-02-07 

dr.Bardóczyné Székely Emőke 
tárgyfelelős aláírása 

http://www.eotvoskiado.hu/kiadvanyok/?item_Publisher=1


ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Földhasználati rendszerek tervezése 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKFT4232GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KTI AKGT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• KGA 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) 
Gyakorlatok tematikája: 

1.  Általános tájékoztató, tantárgyi követelmények  
2. A földhasználat és a birtokszerkezet kialakulásának történeti áttekintése 
3. Földhasználati rendszerek, a művelési ágak kialakulása 
4. A művelési ágak változása, ennek gazdasági és környezeti hatásai 
5. A birtokszerkezet változásai hazánkban és Európában 
6. Az ingatlan-nyilvántartás célja, rendszere 
7. A hazai földtörvény fontosabb rendelkezései , A földhivatalok feladatai, szervezete 
8. Konzultáció, földhasználati lehetőségek 
9. Konzultáció, vetésszerkezet elmélete és gyakorlata 
10. Konzultáció, földhasználat talajvédelem 
11. A földügyi szakigazgatás szerkezete, feladatköre 
12. Földhasználati esettanulmányok bemutatása 
13. Földhasználati esettanulmányok bemutatása 
14. Egyéni feladatok értékelése 
15. Beszámoló 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

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

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

 Dr. Szalai Tamás, e. docens, PhD 
 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 



• Ángyán J. – Menyhért Z.: Alkalmazkodó növénytermesztés, környezet- és 
tájgazdálkodás. Szaktudás Kiadó Ház Bp. 2004 

• Dömsödi J.: Földhasználat. Dialóg Campus Kiadó Bp-Pécs 2006 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Tanka E.: Föld és elsajátítás. Agroinform Bp. 1999. 
• Birtokkalauz (szerk.: Mézes F.) GM és Társai Kiadó Bp. 2002. 

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

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
 
A gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 2 gyakorlatról lehet hiányozni, de a 
hiányzásokat pótolni kell: szóbeli beszámoló, valamint pótlásként beadandó faladat 
formájában.  
A gyakorlatokon egyéni, ill. csoportos feladatot is kapnak a hallgatók, amely megfelelő 
teljesítése a félév elfogadásának feltétele, határidő az utolsó előtti gyakorlat. 
A félév során a számonkérés egy zh-val történik, egyszeri pótlási lehetőséggel. Sikertelen, 
vagy nem pótolt/javított zh esetén a félév nem kerül elismerésre. 
A fentiek alapján megajánlott jegy adható, ill. kollokvium zárja a tárgyat. 
 
Gödöllő, 2011. február. 10. 
 
 

 tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Környezeti vegyi kockázatok 
1.2. Neptun kódja: SMKKN4062GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KTI-KKBT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási agrármérnök 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

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

megítélése 
2. Kockázatbecslés a döntés előkészítésében. Környezetminőségi kritériumok, környezet-

egészségügyi határérték megállapítása.  
3. A vegyi anyagok gyártásából és használatából eredő környezeti és egészségkockázatok. A 

környezeti elemek szennyezettségből eredő kockázatok. 
4. A kockázatbecslés adatigénye. A kockázatbecsléshez szükséges toxikológiai és 

toxikometriai ismeretek.  
5. A vegyi anyagok sorsa a szervezetben: szerv-toxicitás és geno-toxicitás 

(daganatképződés). A toxikológiai dózis-hatás-válasz összefüggés elemzése, a tolerábilis 
dózisok. 

6. A veszélyesség azonosítása és jellemzése. 
7. Közvetlen és közvetett környezeti expozíció. Több kockázati forrásból származó 

szimultán expozíció. Ipari, mezőgazdasági és háztartási vegyi anyagok felhasználásából 
eredő kibocsátási forgatókönyvek. 

8. A szennyezővé vált vegyi anyagok sorsa a környezetben: fugacitás, perzisztencia, 
felhalmozódás, feldúsulás, (bio)transzformáció. 

9. A hiányzó adatok előrejelzése. Molekulaszerkezet – aktivitás közötti (kvantitatív) 
összefüggések ((Q)SAR) felhasználása. 

10. A vizsgálati adatok extrapolációja a környezeti és humán hatásviselő receptorokra   
11. Expozíció- és kockázatbecslési modellek. 
12. A környezeti kockázat becslése.  
13. A kockázat minőségi és mennyiségi jellemzése. Az elfogadhatóság feltételei. 
14. A bizonytalanságok kezelése. Kockázatkezelési intézkedések. 
15. Kockázatérzékelés. Kockázat-kommunikáció. 
 
Gyakorlatok tematikája: - 
 



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

3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Dura Gyula, főigazgató, tud. fokozata: CSc 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: nincs gyakorlat 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Dura Gyula, László Erzsébet, Kovács Brigitta: Kockázatelemzés. Egyetemi jegyzet. 
Szent István Egyetem Környezettechnikai és Épületgépészeti Tanszéke (2003) 

• Gondi F., Halmoczki Sz., Dankó Gy., Dura Gy., Ligeti Zs., Szabó I. : A mennyiségi 
kockázatfelmérés módszertana. Kármentesítési útmutató 7. Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium (2004) 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Exposure and risk assessment of chemical pollution - contemporary methodology. 
(Szerk: L.Simeonov and M. Hassanien) Springer Science +Business Media B.V. 
(2009) 

• A vegyi anyagok egészségkockázatánk becslése. In: Veszélyes anyagok és 
készítmények. Szerk.: Kozák Kristóf. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
(2001) 

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

1. Az előadások látogatása kötelező, az oktató ezt szúrópróbaszerűen ellenőrizheti. A 
megengedett hiányzások száma 4. 

2. Pótlás lehetősége: félév közbeni feladatok beadása, azok értékelése (kiemelt 
jelentőségű/elsőbbségi vegyi anyagok veszélyességének bemutatása; expozíciós 
forgatókönyvek készítése; kiemelt jelentőségű/elsőbbségi vegyi anyagok 
kockázatának leíró jellemzése) 

3. A félév végén a vizsgaidőszakban a tananyag elsajátításának ellenőrzésére írásbeli 
vizsgát (kollokvium) kell tenni, melyen a hallgatóknak a 4. pontban meghatározott 
tananyag elsajátításáról kell számot adniuk. 

4. Az órán elhangzottak, az esetenként szétosztott írásos segédletek a tananyag részét 
képezik, így számonkérésre kerülhetnek. 



5. Az írásbeli kollokvium három időpontban kerül megtartásra, az időpontok a 
vizsgaidőszak előtt kerülnek kihirdetésre a NEPTUN-ban. A második és harmadik 
időpontban megíratásra kerülő zárhelyi dolgozat egyben utóvizsgának minősül. 

6. Az írásbeli kollokvium értékelése a kari Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatnak 
megfelelően történik: 

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

7. A félév elfogadásának (aláírásának) feltétele: 
Az előadások rendszeres látogatása, illetve hiányzás esetén a pótlásra kijelölt feladat 
teljesítése. A megengedett hiányzáson felüli távollét csak orvosi igazolás esetében 
fogadható el. 
 
 

Gödöllő, 2011. február 7. 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Környezet- és katasztrófabiológia 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKN4072GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási agrármérnök 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája: 
1. Az élőlények nagy csoportjai 
2. A sejtműködés biokémiai alapjai  
3. Metabolitikus diverzitás  
4. Környezetvédelmi mikrobiológia alapjai  
5. Extremofil életformák  
6. Klasszikus és molekuláris mikrobiológiai vizsgálatok a környezetvédelemben 1. 
7. Klasszikus és molekuláris mikrobiológiai vizsgálatok a környezetvédelemben 2. 
8. Zárthelyi dolgozat. Környezeti katasztrófák hatásai. 
9. Patogén mikroorganizmusok bemutatása, jellemzése, fontosabb fajok, kiváltott 
megbetegedések, lehetséges eredetük, járványok, a fejlett orvostudomány eszközei, a jövő 
kihívásai. 
10. Aszimmetrikus hadviselés, terrorizmus, bioterrorizmus, biológiai fegyverek.  
11. A biológiai fegyverek használatát, terjesztését akadályozó szerződések, szervezetek. 
12. A biológiai fegyverek használatának, fejlesztésének főbb korszakai  
13. Biológiai ágensekkel kialakítható katasztrófák egészségügyi, mezőgazdasági, 
élelmiszeripari, társadalmi hatásai 1. 
14. Biológiai ágensekkel kialakítható katasztrófák egészségügyi, mezőgazdasági, 
élelmiszeripari, társadalmi hatásai 2. 
15. Zárthelyi dolgozat. Összefoglaló előadás, konzultáció. 
 
Gyakorlatok tematikája: 
A gyakorlatok tematikájának alapja az előre kiadott témakörökből 2-3 fős csoportokban 
önálló előadások megtartása, az előadásokat követő vitában való részvétel. 
A kiselőadások és gyakorlatok témakörei (az aktuális környezet- és katasztrófabiológiai 
vonatkozású események függvényében a gyakorlatok tematikája változhat): 
1. Moszkva környéki erdőtüzek  
2. Mexikói-öböl olajszennyezés  
3. Izlandi vulkánkitörés  
4. Az időjárás okozta károk Magyarországon 



5. Haiti kolera-járvány 
6. Tankhajó katasztrófák 
7. Ameritrax 
8. Földrengések Magyarországon 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

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

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Szoboszlay Sándor, egy. docens, tud. fokozata: PhD 
Dr. Kukolya József, tud. főmunkatárs, tud. fokozata: CSc  
Dr. Táncsics András, tanszéki mérnök, tud fokozata: PhD  
Kaszab Edit, egyetemi tanársegéd, tud. fokozata: - 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: Dr. Szoboszlay Sándor, egy. docens, tud. fokozata: PhD, 
Kaszab Edit, egyetemi tanársegéd, tud. fokozata: -, Baka Erzsébet, PhD hallgató, tud. 
fokozata: - 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 
- Mógor Judit (2009): Katasztrófavédelem, Komplex Kiadó, Budapest, p. 31-57.  
- Szabó István Mihály, szerk. (2005): A bioszféra mikrobiológiája I-III. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 696 p. (Kijelölt fejezetek) 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 
- http://howbigreally.com/        

http://addict.blog.hu/2010/08/24/mi_mekkora_magyarorszaghoz_kepest 
- Madigan, T.M., Martinko, J.M., Dunlap, P.V., Clark, D.P. (2009): Brock Biology of 

Microorganisms. Pearson Benjamin Cummings, San Francisco, 1061 p. (Kijelölt 
fejezetek) 

- Thomas F. Homer-Dixon (2004): Környezet, szűkösség, erőszak. Typotex Kiadó, 
Budapest, 304 p. 

- Tompa Anna, szerk. (2005): Kémiai biztonság és toxikológia. Medicina Könyvkiadó, 
Budapest, 466 p. (Kijelölt fejezetek) 

- B. Wisner, P. Blaikie, T. Cannon and I. Davis (2003): At Risk. Natural hazards, people’s 
vulnerability and disasters. Second edition, Routledge Edition. New York, London, 471 p. 

- G. Kiely (1998): Environmental Engineering. McGraw Hill Edition, New York, p 979. 
- T.P. Coultate (2002): Food. The Chemistry and its Componets. Forth edition, The Royal 

Society of Chemistry Edition, Cambridge, 432 p. 
- Sándor Szoboszlay, József Solymosi, Balázs Kriszt (2002): The biodegradation of 

hydrocarbon compounds concerning to environmental safety. Academic and Applied 
Research in Military Science 1(1): 103-106. 

- Bedros, J.R., S. Szoboszlay and B. Kriszt (2004): Bioterrorism – are we ready to face it? 
In the shadow of facts and presumption. First part: Introduction. Academic and Applied 
Research in Military Science 3 (5): 777-787. 

- Bedros, J.R., S. Szoboszlay and B. Kriszt (2005): Bioterrorism – are we ready to face it? 
In the shadow of facts and presumption. Second part: Blasting microbes. Academic and 
Applied Research in Military Science 4 (1): 63-81. 

- Ken Alibek: Biohalál. Ármádia Kiadó, Budapest, 279 p. 
 

http://howbigreally.com/
http://addict.blog.hu/2010/08/24/mi_mekkora_magyarorszaghoz_kepest


4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
A megfelelően felszerelt oktatási helyiségek, prezentációs lehetőségek 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: 

6.1. Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező, az előadó ezt szúrópróba 
szerűen ellenőrzi, a hiányzásokat igazolni kell.  

6.2. A tananyag a kötelező irodalom, a tanórákon, gyakorlatokon elhangzottak és az 
esetenként szétosztott írásos oktatási segédletek.  

6.3. A hallgatók a félév során önálló témafeldolgozást végeznek (önálló feladat), amit a 
gyakorlatok (szemináriumok) ideje alatt az oktatóval - az önálló feladat prezentációja után 
- közösen vitatnak meg. Az önálló témafeldolgozást a hallgatók csoportos munkában 
végzik. Ennek elvégzése, a prezentáció megtartása, a vitában való részvétel a félév 
aláírásának a feltétele. 

6.4. A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak a tananyag (lásd 2. pont alatt) 
addig lezárt fejezeteiből.  
6.5.A félév elfogadásának feltételei: az előadások és a gyakorlatok rendszeres látogatása, 
az önálló feladatok elkészítésében, prezentációjában és vitájában való részvétel. Azok a 
hallgatók, akik ezeket a feltételeket nem teljesítik, igazolatlan hiányzásuk van, nem 
kapnak félévet elismerő aláírást. 

6.6. A hallgatók a szorgalmi időszakban nyújtott tanulmányi teljesítményük alapján 
megajánlott vizsgajegyet kaphatnak az alábbiak szerint: 

- az önálló témafeldolgozásra adható maximális pontszám: 20 pont 

- a zárthelyi dolgozatokra adható maximális pontszám: 40- 40 pont 

- a félév során megszerezhető összes pontszám: 100 pont 

- a félév során megszerzett pontszámok szerinti osztályzat: 
0-50 pont: elégtelen 
51-60 pont: elégséges 
61-75 pont: közepes 
76-85: pont jó 
86-100: pont jeles 

6.7. Azok a hallgatók, akik bármely oknál fogva nem szereznek elég pontot a szorgalmi 
időszak során ahhoz, hogy legalább elégséges megajánlott jegyet kaphassanak, ill. azok a 
hallgatók, akik nem fogadják el a megajánlott jegyet, a vizsgaidőszakban írásbeli vizsgát 
tehetnek, amelynek értékelése megegyezik a 6.6. pont alatti 100 pontos rendszer 
százalékos arányaival. 

 
Gödöllő, 2011. február 10. 
 

tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Növénytermesztés – minőség – élelmiszerbiztonság  
1.2. Neptun kódja : SMKFT4212XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet/AKGT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• - 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli  
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: 
 
Előadások tematikája: 
 
 1.  Követelményrendszer, tananyag. Népesség és élelmiszer termelés, élelmiszer minőségi 
      problémák  a világon és Magyarországon.                                      
2. Kultúrnövény és a környezet. Kultúrnövények minőségét meghatározó 

és befolyásoló környezeti és termesztési tényezők. Vizsgálati lehetőségek. 
 3.  Gabonafélék minősége és a termesztési tényezők, feldolgozási, felhasználási területek. 
 4.  Hüvelyes növények minősége és a termesztési tényezők, feldolgozási, felhasználási 
       területek. A teljes értékű növényi élelmiszer alapanyagok jellemzői.                                       
 5.  Környezeti eredetű szennyező anyagok a növényekben, kockázatok 1.: 
        – toxikus  nehézfémek, poliklórozott vegyületek. 
 6.  Környezeti eredetű szennyező anyagok a növényekben, kockázatok 2.: 
        – policiklusos  aromás szénhidrogének /PAH/, radionuklidok.                                       
 7.  Mezőgazdasági eredetű kémiai szennyező anyagok a növényekben 1.: 
        – műtrágyák.   
 8.  Mezőgazdasági eredetű kémiai szennyező anyagok a növényekben 2.: 
        – növényvédő szerek. 
 9. Mezőgazdaság és a kémiai szerek humán egészségügyi hatásai, kockázatai.                                                 
10. Biológiai eredetű szennyező anyagok a növényekben és kockázatai:  
        – penészgombák - mikotoxinok. 
11. GM-növények helye, szerepe a növénytermesztésben, hatásai, kockázatai.                
12. Ökoélelmiszerek előállítása, előnyeik; minőséget meghatározó és befolyásoló tényezők.  
      A minőség meghatározására alkalmas vizsgálati módszerek.  
13. Konvencionális és ökológiai gazdálkodásból származó kultúrnövények minőségének 
      összehasonlítása 1.: – szennyező anyag tartalom termesztési módtól függően. 
14. Konvencionális és ökológiai gazdálkodásból származó kultúrnövények minőségének 
      összehasonlítása 2.: – értékes beltartalmi összetevők termesztési módtól függően.                                       
15. ZH, beszámoló.  
 
 
 



Gyakorlatok tematikája: 
      1. Bevezetés, hallgatói önálló feladatok meghatározása, kiadása.  

2. Értékes minőségi összetevők vizsgálata: gabonák.  
3. Értékes minőségi összetevők vizsgálata: hüvelyesek. 
4. Növények minőségének meghatározása érzékszervi vizsgálatokkal. 
5. Szennyező anyag mérése különböző termesztési módból származó növényekben. 
6. Hallgatói önálló feladat bemutatása 1.   
7, 8, 9, 10.  Tanulmányi kirándulás. 
11.  Hallgatói önálló feladat bemutatása 2.  
12.  Vízoldható szárazanyag tartalom meghatározása növényekben. 
13.  Fitovegyületek mennyisége, meghatározása termesztési módtól függően.  
14.  Hallgatói önálló feladat bemutatása 3.   
15.  Értékelés, pót ill. javító beszámoló. 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

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

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Csúrné Dr Varga Adrienne egyetemi adjunktus, dr univ. 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Csúrné Dr Varga Adrienne 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Dr Varga Adrienne: Növénytermesztés - minőség - élelmiszerbiztonság 
                                            KTI jegyzet, kiadás alatt 

     Előadások és gyakorlatok írott anyaga 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Kovács Ferenc (2002): Agrártemelés, élelmiszerminőség, népegészségügy, 
             Agroinform Kiadó, Budapest, 168 p 

• Nánási Irén (1999): Humánökológia, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 514 p   
• BíróGéza - Bíró György (2000): Élelmiszer-biztonság, Táplálkozás-egészségügy, 

Agroinform Kiadó, Budapest, 396 p 
• Darvas Béla(2006): Mezőgazdasági ökotoxikológia, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 

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

• Megfelelő oktató laboratórium áll rendelkezésre. 
 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

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

 
 



6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező, legfeljebb 2 
gyakorlatról lehet hiányozni. A gyakorlati megengedett hiányzást pótolni kell szóbeli 
beszámoló formájában. Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzó ismeretanyagból és a 
jegyzet anyagából a hallgatók a félév végén számot adnak vizsga dolgozat formájában, ami 
egyszeri lehetőség. A ZH maximum 30 ponttal értékelhető, amelynek eredménye beszámít a 
végső érdemjegy kialakításába. A gyakorlaton a hallgatók önálló feladatot kapnak, amelyről 
az előre meghatározott gyakorlatokon beszámolnak és a bemutatást követően írásban 
beadnak. Az önálló feladat értékelése: maximum 20 pont. 
 
A félév aláírásának feltétele: 

1. A fentiekben meghatározott óralátogatás 
2. A gyakorlatokon kiadott feladatok teljesítése. 
 

A tárgy elismerésének feltétele: eredményes ZH vagy szóbeli vizsga. 
 

A félév során elérhető összes pont: vizsga ZH 30 pont + önálló feladat 20 pont = maximum 
50 pont.  Az összesített pontok duplázása alapján a 4-es és 5-ös jegy kerül megajánlásra a 
következőképpen: 
 

  76-85 pont                    jó (4), 
           86-100 pont                  jeles (5). 

 
Szóbeli vizsgát az a hallgató tehet, aki a félévi követelményeket teljesítette és az önálló 
feladat pontjainak duplázásával pontszáma elérte a 24 pontot (maximum 40 pont). Az önálló 
feladattal megszerzett pontok beszámítanak a végső  érdemjegybe. Szóbeli vizsgán szerezhető 
maximális pont 60. Az önálló feladat és a szóbeli vizsga pontjainak összesítése adja a végső 
eredményt.  
A végső eredmény meghatározása az összesített pontok alapján az alábbi pontrendszer szerint 
történik: 
 

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

 
Gödöllő, 2011. 02. 08. 
 
 

Csúrné Dr Varga Adrienne 
tárgyfelelős  

 
 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Állatjólét és állattartás 
1.2. Neptun kódja: SMKET4012XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: AKGT-KTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

 
• Környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc szak 

 
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.  Az állatjólét fogalma, definíciója  
2.  A tartási rendszer, mint az állat környezete 
3.  Az állat környezete, mint stressztényező. A stressz fogalma, és élettani hatása az állatok 
szervezetére 
4.  Az állatjólét mérésének paraméterei, és e paramétereknek a meghatározása 
5.  A környezet hatása az állatok szervezetére 
6.  Az állattartási telepek fertőtlenítése és betelepítése 
7.  A takarmányozás környezetvédelmi vonatkozásai 
8.  A takarmányozás állatjóléti vonatkozásai 
9.  Az állattartó telepeken keletkező hulladékok környezetvédelmi és állatjóléti vonatkozásai  
10.  A szarvasmarhatartás állatjóléti vonatkozásai 
11.  A juh- és a kecsketartás állatjóléti vonatkozásai 
12.  A sertéstartás állatjóléti vonatkozásai 
13.  A baromfitartás állatjóléti vonatkozásai 
14.  A tartási hibákkal összefüggő viselkedési zavarok 
15.  Állatbetegségek általános jellemzői és a betegségek megelőzési intézkedései 
 
Gyakorlatok tematikája: 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 
 

3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr Janan Janbaz egy. docens, tud. fokozata: CSc 
3.2. A tárgy oktatói: 

• Dr. Janan Janbaz egy. docens, tud. fokozata: CSc 
 



4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Janan J. (2011): Állatjólét és állattartás. Egyetemi jegyzet (szerkesztés alatt), SZIE, 
MKK, KTI Gödöllő 

4.2. Ajánlott irodalom: 
 
1. Böő István (2001): Gazdasági állataink betegségmegelőzés, Bp. Mezőgazdasági Szaktudás 
Kiadó 
2.  Kovács Ferenc (1990): Állathigiénia, Bp. Mezőgazdasági Kiadó 
3. Mátray Árpád (2005): Az ökológiai és alternatív állatgyógyászat alapjai, Bp. Mezőgazda 
Kiadó 
4. Rafai Pál (2003): Állathigiénia, Bp. Agroinform Kiadó 
5. Várnagy László (szerk.) (2002): Állategészségvédelem, Bp. Mezőgazda Kiadó 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

 
A tantárgy feladata, hogy azokat az állatjóléti szempontokat oktassa a hallgatóknak, 
amelyeket a különféle állatfajok, fajták, és vonalak valamint különböző tartási és 
takarmányozási rendszerek tekintetében figyelembe kell venni.  
A tárgy továbbá bemutatja, hogy a különböző környezeti tényezőknek milyen hatása van 
az állatok szervezetére, ezek a tényezők hogyan befolyásolják az állatok viselkedését és az 
állatok élettani paramétereit. 
A tananyag teljes egészében PowerPoint alapú, komputerizált formában feldolgozásra 
került. Az anyagot minden tanévben aktualizáljuk, és a hallgatóság rendelkezésére 
bocsátjuk, megkönnyítve ezzel a vizsgákra történő felkészülést.  

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása ajánlott. Az aláírás megszerzésének feltétele legalább három előadás 
kötelező látogatása. Az aláírás pótlására nincs lehetőség. A vizsgára bocsátás feltétele az 
aláírás megszerzése.  
Vizsga 
A tárgy szóbeli kollokviummal zárul. A jegy beírása csak az aláírás megszerzését követően 
lehet. A kollokvium érdemjegye 100 pontos rendszerben kerül kialakításra. 

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

 
Gödöllő, 2011. április 26. 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Innováció és menedzsment 
1.2. Neptun kódja: SMKHG4023XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Halgazdálkodási tanszék/Környezet- és Tájgazdálkodási 
intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási 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 heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

Óra Téma 
1 Az innováció fogalma 
2 Az innováció folyamata 
3 Az innovációs folyamatok modellezése 
4 Az innováció térségi szintjei 
5 Individuális innovációs intézmények 
6 A szellemi tulajdon szerepe és védelme 
7 A szellemi tulajdon hasznosítása 
8 Tudásalapú vállalkozások indítása 
9 Tudásvállalkozások működtetése 
10 Benchmarking és innovációmarketing 
11 Innovatív projektek és vállalkozások finanszírozása 
12 A kockázati tőke természete és viselkedése 
13 Az üzleti angyalok szerepe az innovációfinanszírozásban 
14 Egyetemek szerepe az innovációmenedzsmentben 
15 Írásbeli dolgozat 

 
Gyakorlatok tematikája: 

• nincs 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

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

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: név, beosztás, tud. fokozata  
Dr. Urbányi Béla, egyetemi docens, PhD. 



3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 
• nincs 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Urbányi Béla, Vácziné Takács Zita: Innováció és menedzsment. Egyetemi 
jegyzet/SZIE-KTI, 2011 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Buzás Norbert (szerk): Innovációmenedzsment a gyakorlatban. /Akadémiai 
Kiadó, 2007./ 

• Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe. AULA /1993./ 
• Görög Mihály: Általános projektmenedzsment. AULA /1996./ 

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

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Amelyben ki kell térni: 

• az óralátogatási kötelezettség: 2x-i hiányzás megengedett, pótlás egyeztetés után 
lehetséges, katalógus nincs 

• félév közbeni feladatok beadása, határidők, azok értékelésére: minden órán 
csoportos feladatok, és azok óra végén történő értékelése 

• félév közbeni számonkérések és azok értékelésére, pótlás lehetősége: nemleges 
• a félévi aláírás feltételeire: 13 alkalommal részvétel az órán, utolsó órán a 

csoportos prezentációban való aktív részvétel 
• a számonkérés jellege, értékelése: csoportos prezentáció és utána értékelés 

 
Gödöllő, 2011. ………………………. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Környezetszociológia 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKR4043GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Környezetgazdaságtani Tanszék/ Környezet- és 
Tájgazdálkodási Intézet 
 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• KGA 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: 
A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a környezeti társadalomkutatás sajátos 
szociológiai gondolkodásmódjába. Bevezetést nyújtunk a legújabb szociológiai elméletekbe 
(konstruktivizmus kontra realizmus), amelyek a környezeti problémákat helyezik vizsgálatuk 
fókuszpontjába. A megtárgyalt témák kiterjednek e problémák társadalmi és politikai 
gyökereire (pl. globalizáció, fogyasztói társadalom, kockázattársadalom), társadalmi hatásaira 
(pl. környezettudatosság, környezeti igazságosság, környezeti állampolgárság, környezeti 
mozgalmak, ökomodernizáció), valamint társadalmi megoldásaikra (pl. relokalizáció, 
ökomodernizáció, élelmiszer szuverenitás). A gyakorlati foglalkozások célja továbbá a 
tárgyalt témákhoz kapcsolódóan kvalitatív szociológiai módszerek begyakorlása, kutatás-
módszertani ismeretek elmélyítése. A diákokat saját kutatási tapasztalataik és élményeik 
megosztására, az együttműködő tanulás környezetének kialakítására bíztatjuk, hogy 
csoportfeladatok teljesítésével megosszák egymással képességeiket. 
 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. Bevezetés, tantárgyi követelményrendszer és tematika ismertetése 
2. Alapfogalmak, kérdésfeltevések, problémák: A szociológiai nézőpont a 

környezettudományokban, miért fontos a szociológia a környezeti kérdések 
megértéséhez, miről szól a környezetszociológia 

3. Nézőpontok: Az emberi cselekvés szándékolt és nem szándékolt következményei, a 
környezetszociológia áramlatai (konstrukcionizmus, kritikai realizmus). 

4. A környezet társadalomelméletei: Antropocentrizmus, mélyökológia, 
társadalomökológia, ökofeminizmus 

5. Környezeti mozgalmak: A környezetvédelem, mint társadalmi mozgalom; 
környezettudatosság: posztmaterializmus, paradigmaváltás, ökomodernizáció; helyi 
élelmiszer mozgalom 

6. Modernizáció, indusztrializáció, urbanizáció: Demográfiai átmenet, az ipari 
társadalom, városi életmód, a vidék imázsa. Modernizáció, függőség, világrendszer, az 
éhség politikája. 



7. Globalizáció: Globális környezeti változás, transznacionális vállalatok, zöld 
forradalom, globális élelmiszer rendszer, élelmiszerbiztonság, az élelmiszerlánc 
működése 

8. Fenntartható termelés és fogyasztás: környezeti igazságosság, természet jogai 
9. Fenntartható termelés és fogyasztás: fogyasztói társadalom, fogyasztásszociológia; 

élelmiszerrendszer a földtől az asztalig; iparszerű mezőgazdálkodás és alternatív 
élelmiszer hálózatok, globális és helyi táplálékrendszer 

10. Fenntartható termelés és fogyasztás: emberi szükségletek, hivalkodó fogyasztás, zöld 
hirdetések, társadalmi jóllét, méltányos kereskedelem, Címkézés és termékjellemzők: 
helyi, bio, fair trade, fenntartható; táplálkozáspolitikai szabályozás. 

11. Környezeti kockázat, kockázattársadalom: Kockázatpercepció, kockázatkezelés, 
kockázatkommunikáció, társadalmi részvétel a döntésekben, élelmiszer-eredetű 
kockázatok. 

12. Prezentációk 
13. Önreflexiós feladat: saját napló alapján, csoportfeladat alapján 

 
 
Gyakorlatok tematikája: 

1. Kutatásmódszertan: szociológiai kérdésfeltevés, gyakorlati hasznosság, kutatási terv, 
információforrások.  

2. Esettanulmány: vázlat, kontaktok, tanulási célok. Kutatásmódszertan: Kvalitatív 
kutatásmódszerek, terepmunka. 

3. Kutatásmódszertan: Interjútechnika, felkészülés 
4. Kutatásmódszertan: Interjútechnika, interjúkérdések, interjúfonál 
5. Kutatásmódszertan: Interjútechnika, interjúkészítés, kérdezéstechnika 
6. Kutatásmódszertan: Interjútechnika, feldolgozás 
7. Esettanulmány: összefoglaló szerkezete. Kutatásmódszertan: Interjútechnika, 

interjúelemzés 
8. Kutatásmódszertan: Interjútechnika 
9. Módszertan: kutatási összefoglaló készítése 
10. Esettanulmány: véglegesítése.  
11. Módszertan: prezentáció 
12. Prezentációk 
13. Önreflexiós feladat: saját napló alapján, csoportfeladat alapján 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 4 

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

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: név, beosztás, tud. fokozata: Dr. Kovács Eszter, egyetemi 
docens, Ph.D/ Balázs Bálint, tudományos segédmunkatárs 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• Balázs Bálint  
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 



• Farkas János: Bevezetés a környezetszociológiába. Műegyetem Kiadó, Budapest, 
1994. 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Szirmai Viktória: A környezeti érdekek Magyarországon. Pallas Stúdió, Budapest, 
1999. 

• Lorenz, Konrad: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne. Isis Kiadó, Sopron, 1988. 
• Ferry, Luc: Új rend: Az ökológia. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1994. 
• Pataki Gy., Takács-Sánta A. (2004). Természet és gazdaság. Ökológiai 

közgazdaságtan szöveggyűjtemény, Budapest, Typotex, Különösen: Bevezetés, 7-
18.o., Feeny, D. et al. A közlegelők tragédiája: huszonkét évvel később. 142-157.o., 
Ekins, P. „A növekedés határai” és a „fenntartható fejlődés”: megbirkózni az 
ökológiai valósággal. 266-290.o., Ropke, I. A fogyasztási hajlandóság mozgatórugó. 
323-355. o., Kemp, R. et al. Technológiai rezsimváltások a fenntarthatóság irányába 
niche-képződések folyamatain keresztül: a stratégiai niche-menedzsment 
megközelítése. 360-375.o. 

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

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Amelyben ki kell térni: 
A félév az előadások, gyakorlatok és a kötelező irodalom ismeretköreiből szóbeli vizsgával 
zárul.  
A félév során minden hallgatónak részt kell vennie egy csoportfeladatban és önállóan egy 
beadandó feladatot kell elkészítenie. A félév végi aláírás megszerzésének feltétele az órákon 
való aktív részvétel (hiányozni egy igazolt alkalommal lehet), az önállóan beadandó feladat 
leadása. A félévi jegy megszerzésének feltétele (100 pontos rendszerben) a félév végi aláírás 
megszerzése, valamint a csoportfeladat írásbeli és szóbeli bemutatása. 
Az érdemjegy 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint: csoportos 
beadandó 0-50 p., prezentáció 0-50 p. 
Az érdemjegy: 
0-50 pont elégtelen 
51-60 pont elégséges 
61-75 pont közepes 
76-85 pont jó 
86-100 pont jeles 
 
Gödöllő, 2012. február 8. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Levegőtisztaság-védelem 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SGMKLX05XXN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KÖTT/KÖRI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc II. 
• Környezetmérnök BSc III. 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli  
 
 
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. Levegőtisztaság-védelem helye, szerepe, története 
2. A légkör jellemzői, 
3. A légszennyező anyagok és hatásuk 
4. Emisszió, immisszió 
5. Transzmisszió 
6. Jogi szabályozás 
7. Globális problémák 
8. Szilárd levegőszennyezők leválasztása I. 
9. Szilárd levegőszennyezők leválasztása II. 
10. Gázhalmazállapotú levegőszennyezők leválasztása I. 
11. Gázhalmazállapotú leválasztása II. 
12. Szagok és csökkentésük. 
13. Beltéri levegő szennyezés 
14. Zárthelyi dolgozat 
15. Üzemlátogatás 

 
Gyakorlatok tematikája: - 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

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

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

Dr Géczi Gábor, egyetemo docens, PhD. 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői:- 
 



4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Géczi G., Béres A. (2011): Levegőtisztaság-védelem, egyetemi jegyzet, Gödöllő 
p.138.  

 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Barótfi István (2000): Környezettechnika, Mezőgazda Könyvkiadó Budapest, p.981 
• Bozó László, Mészáros Ernő, Molnár Ágnes (2006): Levegőkörnyezet, Akadémiai 

Kiadó p.251. 
 
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 nem kötelező. 
 
A félév során egy darab házi feladat kerül kiadásra, amely személyre szabott irodalom 
feldolgozás. Határideje a zárthelyit megelőző hét. Leadás módja: elektronikus formában 
emailen elküldve. 
 
A 14. héten az előadás anyagából írásbeli számonkérést tartunk. Az előadás zárthelyi 
eredményes megírására a hallgatók egy pótlehetőséget kapnak. Sikertelenség esetén az aláírás 
megszerzéséhez a dolgozat anyagából beszámolót tehetnek külön-eljárási díj befizetése után a 
vizsgaidőszak első hetében. Sikertelen beszámoló, illetve a házi feladat határidőre való 
elmulasztása esetén a hallgatót a tantárgy ismételt felvételére kötelezzük. 
 
A félév elismerését kifejező aláírás megadásának feltétele: 

- az előadás anyagából zárthelyi dolgozat eredményes megírása, 
- a házi feladat kiírás szerinti elkészítése és beadása. 

 
A félév során elérhető pontszámok: 
 Előadás zárthelyi       75 pont (min 38 pont) 
 Beadandó házi feladat      25 pont (min 13 pont) 
 
A kollokvium formája szóbeli vizsga. A vizsga időpontjai a szorgalmi időszak 13. hetében 
kerülnek kihirdetésre mind az előadásokon, mind a Neptun rendszerben. Vizsgára jelentkezni 
a vizsga napját megelőző nap déli 12 órájáig van lehetőség, azon hallgatóknak akik az aláírást 
megszerezték. A vizsgára való jelentkezés a Neptun rendszerben kötelező! 
Azon hallgatók, akik a félév során a zárthelyin és a házi feladatra teljesítik a 61%-t, ezáltal 
már aláírást szereznek a féléves munka elismeréseként megajánlott jegyben részesülhetnek. 
(A megajánlott jegy elfogadása nem kötelező, elégséges megajánlott jegy nincs!).  
 



A hallgatóknak a TVSZ 39. §-ában felsoroltakat a számonkérések során tilos használni. Azon 
hallgatókkal szemben, akik megszegik a Szabályzat ide vonatkozó előírásait, az előírt 
szankciókat alkalmazzuk. 
 
 
Gödöllő, 2012. február 7. 
 
 

Dr. Géczi Gábor 
egyetemi docens 

tárgyfelelős 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Nemzetközi környezetpolitika és jog 
1.2. Neptun kódja: SMKKR4053GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KTI-KG 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási agrármérnök 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): - 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=14 hét) 
Előadások tematikája: 

1. Bevezetés, tantárgyi követelmények ismertetése 
2. A nemzetközi környezetpolitika és jog sajátosságai.  
3. Jogi alapfogalmak, a nemzetközi környezetpolitika és jog elvei, sajátosságai.  
4. A nemzetközi környezetjog kialakulása és fejlődési folyamata 
5. Nemzetközi szervezetek környezetvédelmi tevékenysége I.: ENSZ és OECD 
6. Nemzetközi szervezetek környezetvédelmi tevékenysége II.: Európa Tanács, IUCN, 

WWF.  
7. Az Európai Unió környezetpolitikája I.: alapelvek, a közös környezetpolitika 

indításának okai, az EU környezetvédelmi akcióprogramjai 
8. – 9. Az Európai Unió környezetpolitikája II.: Szabályozási eszközök és területek az 

EU környezetpolitikájában 
10.- 11.- 12. Néhány fontosabb multilaterális és regionális környezetvédelmi egyezmény 
ismertetése és elemzése 
13.  A nemzetközi környezetvédelmi együttműködés perspektívái - összefoglalás 
14.  Prezentációk 

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

• Bándi Gy.: Környezetjog. Osiris, 2006. p. 271-352; p. 529-548. 
 

4.2. Ajánlott irodalom: 
• Bándi Gy. et al: Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása. Környezetvédelmi 

kiskönyvtár, 8. KJK- KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, 2004. 
• Faragó Tibor - Nagy Boldizsár (szerk.): Nemzetközi környezetvédelmi és 

természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KvVM 
- ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest 2005. 



• Blahó András – Prandler Árpád: Nemzetközi szervezetek és intézmények, szerk.: 
Prandler Árpád, AULA, 2005. 

• Kocsis-Kupper Zs.: Nemzetközi környezetjog. ELTE JTI, 2003. 
 
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, mivel a kollokvium anyaga a kötelező irodalom és az 
előadásokon elhangzott tananyag. A tantárgy írásbeli kollokviummal zárul, kollokviumot csak 
az tehet, akinek a félévi aláírása rendben van. Az aláírás feltétele egy egyéni feladat 
elkészítése 6-8 oldal terjedelemben (max. 12-es betűméret, max. másfeles sortávolság).  
Az érdemjegy kialakításában az írásbeli vizsga 60 %-kal, a prezentáció 40 %-kal szerepel, a 
maximálisan megszerezhető pont 100. 
 
A ponthatárok a következőképpen alakulnak: 

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

 
 
Gödöllő, 2012. február 6. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Agrár-szakigazgatás 
1.2. Neptun kódja: SGTJI008NMA 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Gazdasági Jogi és Közigazgatási Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

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

1. Az agrárjog tárgya, szabályozási területei.  
2. A mezőgazdasági üzem fogalma, az üzemszabályozás elvei, sajátosságai.  
3. Az agrár-szakigazgatás szervezeti struktúrája. Államigazgatási szervek, köztestületek és helyi 

önkormányzatok agrárigazgatási feladatai. 
4. Közigazgatási hatósági eljárások az agrár-szakigazgatásban. 
5. A közigazgatás szankciórendszere. Agrár-szabálysértések. 
6. Az agrárpiaci rendtartás szervezeti kérdései. 
7. Az agrárpiaci rendtartás piacszabályozási eszközei. 
8. Agrárvállalkozási formák jogi szabályozása. Őstermelő, családi gazdálkodó, szövetkezet, 

TÉSZ, termelői csoport. 
9. Az agrárpiac szerződéses és versenyjogi kérdései.  
10. Védjegyek és földrajzi árujelzők az agrárgazdaságban.  
11. Földügyi szakigazgatás. 
12. Környezetvédelmi szakigazgatás. 
13. A növénytermesztés szakigazgatási kérdései. Az ültetvényágazatok (gyümölcs, szőlő, erdő) 

szakigazgatási sajátosságai. 
14. Vadászati és halászati jog. Vadásztársaság, horgászegyesület. Vízgazdálkodási társulat.  
15. Állattenyésztési szakigazgatás. Az élelmiszertermelés szabályozása.  

 
Gyakorlatok tematikája: 

A tárgyhoz gyakorlatok nem kapcsolódnak.   
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

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

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Bíró Sándor, professor emeritus, tud.fok: CSc  
       A tantárgy további előadói: Dr. Szira Zoltán, adjunktus, tud. fok: PhD 
         Orlovits Zsolt, adjunktus, tud. fok: -  



3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 
A tárgyhoz gyakorlatok nem kapcsolódnak.   

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 
Orlovits Zsolt (szerk.): Agrárjog, agrár-szakigazgatás Egyetemi jegyzet Harmadik kiadás 
Gödöllő, 2011.  
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Mikó Zoltán (szerk.): Agrár- és vidékfejlesztési igazgatás Szaktudás Kiadó Ház, 
Budapest 2010.  

• Csák csilla (szerk.): Agrárjog Novotni Kiadó, Miskolc 2010 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

• Az előadások látogatása nem kötelező. 
• A félév során kötelező egyéni kutatási feladat elkészítése, mely az aláírás 

megszerzésének feltétele. 
• A félév végén az előadáson elhangzottakból és az írott tananyag kapcsolódó részéből 

teszt írása. A teszt pótlása a vizsgaidőszak első hetében, a TVSZ előírása szerint. Az 
érdemjegybe a teszt eredménye 20%-ban beleszámít. 

• A számonkérés formája szóbeli kollokvium, az előre meghirdetett tételsor alapján.  
 
Gödöllő, 2012. február 9. 
 
 

Dr. Bíró Sándor s.k. 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Állattartási rendszerek tervezése 
1.2. Neptun kódja: SMKET4023GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: AKGT-KTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc szak 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Gyakorlatok tematikája: 
 
1. Az állattartó telepek létesítésének környezetvédelmi, állategészségügyi és gazdasági 
szempontjai 
2. Az épületek elhelyezése a telepen belül és annak környezetvédelmi valamint állatjóléti 
vonatkozási 
3. Az építőanyagok, és a határoló szerkezetek építésügyi, környezetvédelmi és állatjóléti 
szempontjai 
4. A padozattal szembeni követelmények. Az istálló csatornázása, és az istálló 
trágyakezelésének módszerei 
5. A takarmánygazdálkodás állatjóléti és környezetvédelmi szempontjai 
6. Az ivóvíz jelentősége, és biztosításának állatjóléti és környezetvédelmi szempontjai 
7. A szennyvíz kezelés állatjóléti és környezetvédelmi vonatkozásai 
8. A lovak tartásával kapcsolatos követelmények 
9. A tejelő szarvasmarha telepek tervezése és a tartásával kapcsolatos követelmények 
10. A húsmarha telepek tervezése és a tartásával kapcsolatos követelmények 
11. A juh és a kecske telepek tervezése és a tartásukkal kapcsolatos követelmények 
12. A sertés telepek tervezése és a sertés tartásával kapcsolatos követelmények  
13. A baromfi telepek tervezése és a baromfi tartásával kapcsolatos követelmények  
14. Az egyéb (prémes, veszélyes) állatok tartásával kapcsolatos követelmények 
15. A legelő szerepe az állatok tartásában, és a környezetvédelemben 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

kimérete: 
3 óra/hét gyakorlat 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr Janan Janbaz egy. docens, tud. fokozata: CSc 
3.2. A tárgy oktatói: 

• Dr. Janan Janbaz egy. docens, tud. fokozata: CSc 
• Dr. Póti Péter egy. docens, tud. fokozat: PhD 
• Dr. Tőzsér János, egy. tanár, tud. fokozata: DSc 



• Tóthné Dr. Maros Katalin egy. adjunktus, tud. fokozata: PhD  
• Tóth Péter, egy. tanársegéd 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
 
4.1. Kötelező irodalom: 

• Janan J. (szerk.) (2010): Állattartási rendszerek tervezése. Egyetemi jegyzet 
(szerkesztés alatt), SZIE, MKK, KTI Gödöllő 

4.2. Ajánlott irodalom: 
Horn Péter (2003): Állattenyésztés I. Szarvasmarha, juh, ló, Bp. Mezőgazda Kiadó 
Horn Péter (2004): Állattenyésztés 2. Baromfi, haszongalamb, Bp. Mezőgazda Kiadó 
Jávor András (szerk.) (2003): Legeltetéses állattartás. Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum által rendezett tudományos ülés. Debrecen 2003. november 6. 
Horn Péter (2003): Állattenyésztés 3. Sertés, nyúl, prémes állatok, hal, Bp. Mezőgazda 
Kiadó 
Mátray Árpád - Zámbor Sándor (2003). A biobaromfi tartása, Bp. Mezőgazda Kiadó 
Szalay István (szerk.) (2004): Alternatív baromfitenyésztés és –tartás, Bp. Mezőgazda 
Kiadó 
Tóth László (szerk.) (1998): Állattartási technika. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 
Budapest 
Várkonyi József – Áts Irén (2003): Kecsketenyésztés kisgazdaságokban, Bp. 
Mezőgazda Kiadó 

4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
 
Ennek a tantárgynak az a feladata és célja, hogy a különböző tartási rendszerek 
megtervezéséről, a telephely kijelölésétől az állati végtermék előállításával bezárólag, 
teljeskörű ismeretet nyújtson. A tervezésben - elsősorban az állatok biológiai igényét 
figyelembe véve - különböző tartási és takarmányozási technológiák alkalmazása a cél, 
amelyeknél figyelembe vesszük a különféle fajok (ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, és 
baromfifajok) fejlődésmenetét, a termelési szinteket, és típusokat valamint ezekhez 
igazodó technológiai folyamatokat. 
A gyakorlatokat az állattartó üzemekben tartjuk. A hallgatók a gyakorlatokon közvetlen 
kapcsolatba kerülnek az állattartó telepekkel, és személyesen elemzik az egyes telepek 
tervezését, hatását az állatokra és a környezetre, így a hallgatók közvetlenül tudják 
megfigyelni az állattartás és a környezet kölcsönhatásait.  

 
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: 
 
Mivel a tárgy csak gyakorlati órákból áll, így a hallgatók gyakorlati jegyet kapnak. Gyakorlati 

jegyet - a gyakorlatokon megjelenésén kívül - arra az egyéni beadandó dolgozatra 
kapnak, melyet a szemeszter végéig kell megírniuk egy általuk ismert telepről. Elemzik 
annak a telepnek a tervét, véleményt alkotnak, és a végén a következtetésben leírják a 



telep környezetre, valamint az állatokra való esetleges pozitív és negatív hatásait. A 
gyakorlati jegy 100 pontos rendszerben kerül kialakításra. 

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

 
Gödöllő, 2011. április 26. 

 
Tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Gyepgazdálkodási rendszerek 
1.2. Neptun kódja: SMKGP4013GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: NTTI. GYGO.  
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási 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 heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. A gyepgazdálkodási rendszer fogalma és tervezése 
2. Természetes gyeptársulások és telepített társítások gyepgazdálkodási célú 

művelésrendszere. 
3. A gyepgazdálkodási rendszerek tervezési módszerei. Termésbecslési módszerek.  
4. Intenzív gyeptermesztési módszerek az állattartási igények alapján. 
5. A gyep tápanyag ellátása, műtrágyázási alapelvek, műtrágyázás tervezés módszere és 

rendszere a termésképzés függvényében  
6. Öntözéses gyepgazdálkodás. Kiegészítő gyepek, alternatív legelők létesítése. 
7. Legeltetéses gyephasznosítás, Kaszálásos gyephasznosítás  
8. A gyep hasznosítása. A legeltetés tervezése állatfajonként. 
9. Fenntartható, extenzív gyepgazdálkodási rendszer, a gyeptermesztés ökológiai 

módszerei 
10. Az ökológiai gazdálkodás törvényi szabályozása, ellenőrzési rendszere az EU-ban és 

Magyarországon, pályázati rendszerek. 
11. A gyephasznosítás ökológiai szempontú tervezése az állattartás igényei és a törvényi 

szabályozások figyelembe vételével 
12. Az extenzív gyepgazdálkodási rendszer tervezési módszerei. 
13. Védett élőhely fenntartás tervezés gyepeken 
14. Kiegészítő gyepek tervezése, rövid életű herefüvesek, zöld futószalag  
15. Fűmag termesztés és szaporítóanyag előállítás tervezése  

 
Gyakorlatok tematikája: 

1. A gyepgazdálkodás biológiai alapjai, termőhely igény, növény ismeret 
2. A gyepgazdálkodás biológiai alapjai, termeszthetőség 
3. A gyepvetőmag keverék összeállítás tervezése 
4. A termésbecslés gyakorlata, módszere 
5. A gyep termésképzése és tervezése extenzív gyepgazdálkodási rendszerekben 
6. A gyep termésképzése és tervezése intenzív gyepgazdálkodási rendszerekben 
7. Öntözéses gyepgazdálkodási rendszer 



8. Gyepjavítási módszerek rendszerfüggő tervezése 
9. A gyephasznosítási rendszer szemléletű tervezési módszerei  
10. Állandó területű legelő szakaszok tervezése I. 
11. Állandó területű legelő szakaszok tervezése II. 
12. Változó területű, adagoló legeltetés tervezése I 
13. Változó területű, adagoló legeltetés tervezése II 
14. Tartósított gyeptakarmány előállítás tervezése 
15. Szabályozott gyepgazdálkodási rendszerek előírásai és tervezése  

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

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

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

• Dr. Szemán László, egyetemi docens, CSc. 
• x 

 
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.  

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

• Oktató laboratórium 
• 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 ajánlott, a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb 3 
gyakorlatról lehet hiányozni, de a hiányzásokat pótolni kell: szóbeli beszámoló, valamint 
pótlásként beadandó faladat formájában. 



 Tervezési alapfeladatok és szóbeli beszámolók teljesítése félévközi gyakorlatokon. 
(minősítés: megfelelt, jól megfelelt,) Az egyéni tervezési feladatok minősítése érdemjeggyel a 
kollokviumon történik  
Amennyiben a gyakorlatokat a hallgató nem teljesíti, a tárgyfelelős a félév aláírását 
megtagadja. A félévi aláírásért pótlást a vizsgaidőszak első hetében fogadunk el. 
 
A tantárgy szóbeli kollokviummal zárul, kollokviumot csak az tehet, akinek a félévi aláírása 
rendben van. 
A gyakorlati érdemjegy 100 pontos rendszerben kerül kialakításra az alábbiak szerint:  
 Biológiai alapok ismerete:   20 pont, de minimum 11pont  
 Gyepgazdálkodási rendszer ismeret, termesztés, és hasznosítás: 40 pont, de minimum 21pont   
 Egyéni, mérnöki gyepgazdálkodási rendszer tervezési feladatok megvitatása: 40 pont, de 
minimum 21 pont   
Az eredmény összegezve adja a minősítés pontjait.   
 
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 24.  
 
 

Dr. Szemán László  
tárgyfelelős aláírása 

 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Környezetbiztonság és katasztrófavédelem 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKN4083GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási agrármérnök 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája: 
1. A biztonság dimenziói, környezetbiztonság, Magyarország környezeti állapota 1. 
2. Magyarország környezeti állapota 2. 
3. A katasztrófavédelem alapjai. Katasztrófák fogalma csoportosításuk.  
4. A katasztrófavédelem magyarországi szervezete, feladatai. 
5. Természeti katasztrófák, 1.: Geológiai eredetű katasztrófák. (földrengések, vulkánok) 
6. Természeti katasztrófák, 2.: Meteorológiai és hidrológiai katasztrófák (időjárási 
szélsőségek, árvizek, belvizek, aszály) 
7. Ipari katasztrófák. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni 
védekezés. A SEVESO II. EU irányelv és a magyarországi implementációja. 
8. Külső és belső védelmi tervek. Vörösiszap-ömlés következményei, tanulságai. Kritikus 
infrastruktúrák védelme.  
9. Veszélyes anyagok, hulladékok és a kárelhárításukkal kapcsolatos alapfogalmak. Veszélyes 
anyagok fizikai, kémiai, tűzvédelmi tulajdonságai. Nemzetközi osztályozás, csoportosítás, 
jelölések. 
10. Veszélyes anyagok szállítása. Veszélyes anyagok kárelhárításának irányítása, kárelhárítás 
különböző körülmények között.  
11. Nukleáris biztonság. Nukleáris balesetek és következményeik. 
12. Nukleáris balesetek elhárítására létrehozott szervezetek, azok feladatai. Monitoring 
rendszerek 
13. Környezetbiztonság. Környezettervezés, Környezeti minőségügy. 
14. Környezetközpontú irányítási rendszer 
15. Környezeti hatásvizsgálat 
 
Gyakorlatok tematikája: 
Nincs gyakorlat 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 



3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Szoboszlay Sándor, egy. docens, tud. fokozata: PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 
Földi László és Halász László (2009): Környezetbiztonság. Complex Kiadó, Budapest, 
(kijelölt fejezetei) 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 
Halász László és Földi László (2001): Környezetvédelem- környezetbiztonság. Egyetemi 
jegyzet, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, ajánlott 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
Nincs gyakorlat 
5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása  
5.1. Az oktatás minőségének ellenőrzési módja (a megfelelő aláhúzandó): 

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 

6.1. Az előadásokon a részvétel kötelező, az előadó ezt szúrópróba szerűen ellenőrzi, a 
hiányzásokat igazolni kell.  

6.2. A tananyag a kötelező irodalom, a tanórákon elhangzottak és az esetenként szétosztott 
írásos oktatási segédletek.  

6.3. A félév elfogadásának feltétele az előadások rendszeres látogatása, igazolatlan 
hiányzás esetén a félév nem kerül elismerésre. 

6.4. A tantárgy írásbeli kollokviummal zárul, amelynek értékelése: 
 0-50 pont: elégtelen       

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

 
 
 
Gödöllő, 2012. február 06.. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Ökotoxikológiai alkalmazások a környezetvédelemben 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKN4093GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási agrármérnök 
• Ökotoxikológus 

 
1.5. Előtanulmányi követelmények (ha vannak): 

• Nincs 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Előadások tematikája: 
1. A vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályozó 
1907/2006/EK rendelet (REACH rendelet) 
2. A vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályozó 
1907/2006/EK rendelet – toxikológiai, ökotoxikológiai vonatkozások (REACH rendelet) 
3. Biocidek. Üledéktoxikológia. On line Daphnia teszt 
4. Anyagkörforgalom –ökotoxicitási tesztek (Azotobacter, Pseudomonas)  
5. Gombafajok alkalmazhatósága az ökotoxikológiában. Endomikorrhiza teszt  
6. Géntechnikák az ökotoxikológiában 1. (Hibridizációs próbák, PCR, speciális gének 
kimutatása géntermék alapján) 
7. Géntechnikák az ökotoxikológiában 2. (Közösségi DNS-RNS vizsgálatok, T-RFLP) 
8. Genotoxicitás tesztek, EDC hatás kimutatása, biodegradáció nyomon követésére alkalmas 
ökotoxikológiai módszerek (SOS Chromotest, A. fischeri és Saccharomyces törzsek)  
9. Ökotoxikológiai adatbázisok 1. (TerraTox) daganatképzők adatbázisai) 
10. Ökotoxikológiai adatbázisok 2. (Daganatképzők adatbázisai) 
11. Az ökotoxikológiai vizsgálatok szerepe a környezetvédelmi kockázatkezelésben, 
ökotoxikológiai tesztekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások a környezetvédelmi 
gyakorlatban  
12. Talaj-talajvíz saját biodegradációs aktivitásának mérése, szennyezőanyag-bontó sejtszám 
megállapításának módszerei, talajlégzés-aktivitás vizsgálatok. Szennyező anyag lebomlás-, 
öntisztulás prognózisa kárhelyeken.  
13. Szennyezett területek jellemzése ökotoxikológiai módszerekkel. A kémiai analízis és az 
ökotoxikológia kapcsolata, esettanulmány. Rezisztencia vizsgálatok – hidegtűrés, 
szennyezőanyag-tűrés. Biodegradációs célra alkalmas mikroszervezetek szelekciója. 
14. Kémiai analitikai, klasszikus ökotoxikológiai és molekuláris biológiai módszerek közötti 
összefüggés vizsgálat ipari szennyvíztisztító példáján. 
15. Összefoglaló előadás, konzultáció. 
 
 



Gyakorlatok tematikája: 
1. Azotobacter és Pseudomonas ökotoxicitási tesztek, antibiotikum rezisztencia vizsgálatok 
2. PCR technika 
3. SOS Chromotest 
4. A. fischeri és Saccharomyces törzsekkel végzett vizsgálatok. 
5. A szennyezőanyag-bontó sejtszám megállapításának módszerei  
6. Talajlégzés-aktivitás vizsgálatok 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 5 

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

3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Szoboszlay Sándor, egy. docens, tud. fokozata: PhD 
Dr. Törökné Kozma Andrea (OKI), tud. fokozata: PhD  
Dr. Táncsics András, tudományos munkatárs, tud fokozata: PhD  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: Krifaton Csilla, tanszéki mérnök, PhD hallgató, tud. fokozata:-, 
Cserháti Mátyás, tanszéki mérnök, tud. fokozata:- 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 
Gruiz Katalin - Horváth Beáta – Molnár Mónika (2001): Környezettoxikológia, Műegyetemi 
Kiadó, Budapest. (Kijelölt fejezetek) 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 
Thompson, K.C., Wadhia, K. and Loibner, A.P. (2005): Environmental Toxicity Testing, 
Blackwell Publishing, Oxford. 
 
4.3. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 
A kísérleti munkához szükséges berendezések, műszerek 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: 

6.1. Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező, az előadó ezt szúrópróba 
szerűen ellenőrzi, a hiányzásokat igazolni kell.  

6.2. A tananyag a kötelező irodalom, a tanórákon elhangzottak és az esetenként szétosztott 
írásos oktatási segédletek.  

6.3. A félév elfogadásának feltétele az előadások és a gyakorlatok rendszeres látogatása, 
igazolatlan hiányzás esetén a félév nem kerül elismerésre. 

 

 



6.4. A tantárgy írásbeli kollokviummal zárul, amelynek értékelése: 
       
0-50 pont: elégtelen 
51-60 pont: elégséges 
61-75 pont: közepes 
76-85: pont jó 
86-100: pont jeles 

 
 
 
Gödöllő, 2012. február 06. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Méhek biológiája 
1.2. Neptun kódja: SMKAL4052XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Állattani és Állatökológiai Tanszék 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Természetvédelmi mérnöki MSc 
• Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc 
• Ökotoxikológus MSc 

 
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 heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 

1.: A méhek (Apoidea családsorozat) általános jellemzői, a méhek testfelépítése I. 
2.: A méhek testfelépítése II. 
3.: A méhek testfelépítése III. 
4.: A háziméh (Apis mellifera) testfelépítésének és biológiájának különlegességei. 
5.: A méhek rendszertana I. (Melittidae, Colletidae, Stenotritidae, Oxaeidae, Halictidae, 
Andrenidae). 
6.: A méhek rendszertana II. (Ctenoplectridae, Fidelidae, Megachilidae, Anthophoridae, 
Apidae). 
7.: Az Apis genus rendszertana. 
8.: A magányos életformájú méhek fészkelési stratégiái I. 
9.: A magányos életformájú méhek fészkelési stratégiái II. 
10.: A méhek életvitel stratégiái. 
11.: A méhek párválasztási stratégiái. 
12.: A szocializáció útjai a méheknél, szociális életformák. 
13.: A háziméhek szociális szerveződése és viselkedése. 
14.: A méhek ökológiája, viselkedésökológia. 
15.: Megporzás-ökológia, termesztett növények méhmegporzása. 

 
Gyakorlatok tematikája (tömbösítve): 

1. A méhek testfelépítésének gyakorlati vizsgálata morfológiai preparátumokon, illetve 
boncolt anyagokon. 

2. A tavaszi aszpektus méhfajainak és csoportjainak terepi megismerése, befogás, 
poszméhek viselkedésének vizsgálata terepen. Háziméhek és vadméhek 
tenyésztéséhez szükséges technikák és eszközök megismerése. 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 3 

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



 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Sárospataki Miklós, egy. docens, tud. fokozata: CSc 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői:  

• Sárospataki Miklós 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Sárospataki Miklós: A méhészet biológiai alapjai. Egyetemi jegyzet, 2005, Szent 
István Egyetem, Gödöllő. 

• Sárospataki Miklós: Méhek biológiája, Egyetemi kurzus vázlatanyaga, kézirat 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Őrösi Pál Zoltán: Méhek között. 1968, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 
• Michener, C.D.. (2007) The Bees of theWorld The Johns Hopkins University Press, 

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

• Az Állattani és Állatökológiai Tanszék gyakorlóterme és Tanméhese, valamint a 
terepi vizsgálatokra alkalmas területek, illetve a bemutatásra kerülő eszközök 
rendelkezésre állnak a gyakorlat lebonyolításához. 

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az előadások látogatása nem kötelező, de erősen ajánlott, míg a gyakorlatok látogatása 
kötelező (max. 3 óra hiányzás megengedett), a félév aláírásának feltétele a gyakorlatokon való 
részvétel. A félév közben a gyakorlatokon való aktív közreműködés alapkövetelmény. A félév 
közben önálló gyakorlati feladatok (elsősorban szakirodalmi feldolgozás) megoldására 
kerülhet sor, melynek teljesítése szintén az aláírás feltétele. 
A számonkérés a félév végén, szóbeli kollokvium formájában történik. Egyéb ügyekben a 
Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint járunk el. 
 
Gödöllő, 2012. február 8.  
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Környezetfilozófia 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SG1HT4014GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Filozófia és kultúrtört. Tszk. /Társadalomtudományi Intézet 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

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

1. A filozófia, a természetfilozófia, és a környezetfilozófia 
2. James Ephraim Lovelock és a Gaia-elmélet  
3. Klíma-szkepticizmus 
4. A Római Klub ls a globális modellezés problémája 
5. A Forrester-féle, a Gábor Dénes-féle, és a Tinbergen-féle világmodellek 
6. László Ervin és az Akasic-mezőelmélet 
7. Paul R. Ehrlich és a népesedés-bomba 
8. Konrad Lorenz és „A civilizált emberiség nyolc halálos bűne” 
9. Albert Schweitzer és a globális „embervédelem” 
10. Rachel Carson és az „Elnémuló tavasz” 
11. Barry Commoner és „Az ökológia négy törvénye” 
12. Peter Singer és az „Állatfelszabadítás” 
13. A fenntarthatóság-probléma és a mély-ökológia problémája 
14. Az ökoszocializmus és az ökofasizmus 
15. A föld-érték probléma 

 
 
Gyakorlatok tematikája: előadáskövető 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Staller Tamás egyetemi tanár CSc PhD habil 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői:  

• Bellász Zsuzsa egyetemi adjunktus 
• Kiss Gyula tud. munkatárs 

 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 



• Staller Tamás: Környezetfilozófia. Egyetemi jegyzet (A Környezet- és 
Tájgazdálkodási Intézet jegyzete a M.Sc. szintű környezet mérnöki szak számára) 
Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő, 2011. 

• Abram, David: Merleau-Ponty és a Föld hangja (In: Környezet és etika. 
Szöveggyűjtemény. L’Harmattan, Budapest, 2005. 328 – 349 o.) 

 
4.2. Ajánlott irodalom: 
- Lorenz, Konrad: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne. Isis Kiadó, Sopron, 1988. 
- Ferry, Luc: Új rend: Az ökológia. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1994. 

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

 
 

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Az órák látogatása – kötelező. A megengedhető hiányzások száma – legföljebb 5 
alkalom, amelyeket a hallgató külön – írásos – beszámolóval köteles pótolni. A félév 
során egy otthoni esszét (min. 5 old., 12 bn. 1 st.,)  kell írni, amelynek eredménye beszámít 
a félév végi kollokvium értékelésébe. 
Az esszé és a kollokvium átlaga kerül az indexbe. 
Az érdemjegyek megállapítása: 

 

51 pont alatt (elégtelen) 

51 - 60 pont (elégséges) 

61 - 75 pont (közepes) 

76 - 85 pont ( jó) 

86 -100 pont (jeles) 

 
Gödöllő, 2011. február 10. 
 
 

Dr. Staller Tamás  
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Szakmai gyakorlat 
1.2. Neptun kódja: SMKFT4204GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: MKK KTI AKGT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 
KGA 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: 
 
Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc képzésének célja olyan környezetgazdálkodási 
agrármérnökök képzése, akik megszerzett természettudományi és környezettudományi ismereteik 
birtokában alkalmasak a szakterületüknek megfelelő termelési folyamatok, illetőleg 
minőségbiztosítási szolgáltatások irányítási feladatainak ellátására és azok felügyeletére, a 
mezőgazdaság és a környezet széles értelmű kapcsolatrendszerének figyelembevételével. 
Alkalmasak vezetői, illetve kutatói munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori 
képzés keretében történő folytatására. 
• a szakmai gyakorlat időtartama és jellege: 4 hét összefüggő nyári gyakorlat 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 0 

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

3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr Ángyán József egyetemi tanár 

Szalai Dániel tanszéki mérnök 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei 
4.1. Kötelező irodalom: 
-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: 
Gödöllő, 2011. április 16. 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Birtokfejlesztés 
1.2. Neptun kódja: SMKTL4054GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KTI-TTTT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási agrármérnök 
 
1.5. Előtanulmányi követelmények: 

• Település és területrendezési tervezési gyakorlat 
 
1.6. A tárgy számonkérési módja: aláírás/gyakorlati jegy/kollokvium/szigorlat/szóbeli/írásbeli 
(a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
 
Gyakorlatok tematikája: 
oktatási hét témakör 
1.) Általános tájékoztató 

Tantárgyi követelmények 
2.) Magyarországi birtokformák 

Birtokrendezési kérdések Magyarországon 
3.) A birtokra vonatkozó településrendezési szabályozási 

előírások és a településfejlesztési koncepció 
4.) Nyitott és zárt ciklusú mezőgazdasági birtoktípusok 

tervezési kérdései 
5.) Növénytermesztés üzemtervezési kérdései 
6.) Gyepgazdálkodás üzemtervezési kérdései 
7.) Állattenyésztés üzemtervezési kérdései 
8.) 15 perces kiselőadások 

A választott gazdaság bemutatása 
9.) 15 perces kiselőadások 

A választott gazdaság bemutatása 
10.) Konzultáció/birtoktervezés 
11.) Konzultáció/birtoktervezés 
12.) Konzultáció/birtoktervezés 
13.) Konzultáció/birtoktervezés 
14.) Tervleadás határideje, nyomtatva, kötve 
15.) Tervbírálat, értékelés 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
2 óra/hét gyakorlat 



 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse: Váradi István, egyetemi adjunktus, tud. fokozata: -  
3.2. A tárgy gyakorlatvezetője: 

• Váradi István, egyetemi adjunktus, tud. fokozata: -  
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Ónodi G.- Váradi I.: A gyakorlati birtoktervezés alapjai, in: Ángyán-Tardy-Vajnáné: 
Védett és érzékeny természeti területek mezőgazdálkodásának alapjai, 4.5 fejezet, 
Mezőgazda Kiadó, Bp. 2003. 

• ÚMVT, FVM Bp. 2006 
• Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK), 2002 Bp.  
• A birtok területére vonatkozó településrendezési szabályozási előírások, 

településfejlesztési koncepció. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Dömsödi János (2006): Földhasználat, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Bp: 
 
4.2. A tantárgy gyakorlatainak laboratóriumi/kísérleti téri/tanüzemi adottságai: 

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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
A gyakorlatok látogatása kötelező, a folyamatos, egymásra épülő gyakorlati munkára való 
tekintettel.  
Hiányzás: A gyakorlatokról 1 előre bejelentett hiányzás megengedett. További hiányzások a 
gyakorlat elfogadásának megtagadásával járnak. 
Gyakorlat pótlása: lehetőség nyílik a gyakorlatvezetőnél. 
Félévi osztályzat: a félév végi jegy a vázlattervi előadás, a tervbemutató és a tervbírálati 
érdemjegy számtani átlagából áll össze.  
Amennyiben a gyakorlatokat a hallgató nem teljesíti, a tárgyfelelős a félév aláírását 
megtagadja. 
 
Gödöllő, 2011. április 12. 
 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Vállalati környezetmenedzsment 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKKR4064GN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Környezetgazdaságtani Tanszék/Környezet- és 
Tájgazdálkodási Intézet 
 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetmérnök MSc 
• KGA 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: 
 
A tantárgy célja bevezetést nyújtani a vállalatok környezeti menedzsmentjének elméletébe és 
gyakorlatába. A kurzus a szervezet- és menedzsment-elméletre és szakirodalomra épít, annak 
alapfogalmaival, főbb modelljeivel igyekszik közelebb hozni a vállalatok világát és a cégek 
környezeti menedzsment gyakorlatát. A kurzus ugyancsak segíteni kívánja a diákok olyan 
készségeinek fejlesztését, amelyek egy későbbi esetleges vállalati gyakorlat, munka során 
alkalmazhatók és értékesek lehetnek. 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának tematikája: 
 
2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája: (egy félév=8 hét) 
A gyakorlatok tematikája: 

1. Bevezetés: a kurzus bemutatása; a vállalati környezeti menedzsment kialakulása 
2. A vállalati környezeti menedzsment alapfogalmai 
3. A vállalati környezeti menedzsment eszköztára: öko-térképezés, életciklus-elemzés 

(LCA), környezetirányítási rendszerek (ISO, EMAS), környezettudatos 
terméktervezés (DfE),  

4. Környezetvédelmi, fenntarthatósági politika 
5. A vállalati környezeti menedzsment stratégiai szempontjai I.: versenyképesség 
6. A vállalati környezeti menedzsment stratégiai szempontjai II.: legitimáció 
7. A vállalati környezeti menedzsment stratégiai szempontjai III.: kockázat 
8. A vállalati környezeti menedzsment stratégiai szempontjai IV.: kommunikáció 

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
óra/hét előadás 
2 óra/hét gyakorlat 
 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse: dr. Kovács Eszter, egyetemi docens, Ph.D  



 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: dr. Pataki György, tudományos főmunkatárs, Ph.D, dr. Kovács 
Eszter, egyetemi docens, Ph.D 
 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 
Bakacsi Gyula: A szervezeti kultúra. In Szervezeti magatartás és vezetés. KJK, Budapest, 

1996: 226–253 
Faragó Klára és Vári Anna: Kockázat. In Zoltayné Paprika Zita (szerk.) Döntéselmélet. Alinea 

Kiadó, Budapest, 2002: 447–483. 
Kovács Eszter: Mit tartalmazzon a vállalatok környezeti jelentése? Gazdaság Vállalkozás 

Vezetés Műhelytanulmányok, 1999, 1: 81–111.  
KÖVET-INEM Hungária: Miért és hogyan foglalkozzunk a környezetvédelemmel 

vállalatunknál? RegEm program 1. útmutató, Budapest, 2000. június. 
KÖVET-INEM Hungária: Öko-térképezés. RegEm program 3. útmutató, Budapest, 2000. 

június. 
Pataki György: A vállalatok zöldülése mint tanulási folyamat. Kovász, 1999. tavasz–nyár, 

III(1–2): 69–97 Letölthető a http://uni-corvinus.kovasz.hu honlapról. 
Pataki György: Az öko-modernizáció és ellentmondásai. Magyarországi nagyvállalatok 

zöldülése az 1990-es években. Kovász, 2001. tavasz–nyár, V(1–2): 23–59. Letölthető a 
http://uni-corvinus.kovasz.hu honlapról  

Pataki György: Ipari ökológia; Környezeti menedzsment; Tisztább termelés. In Chikán A. és 
Wimmer Á. (szerk.) Üzleti fogalomtár. Alinea Kiadó, Budapest, 2003: 79–80, 95–96 és 
179–180. 

Radácsi László: A vállalatok stakeholder elmélete. In Boda Zsolt és Radácsi László (szerk.) 
Vállalati etika. BKE Vezetőképző Intézet, Budapest, 1997: 79–92. 

Tóth Gergely: Magasabbra mászva és távolra tekintve. In Tóth Gergely (szerk.): Ablakon 
bedobott pénz. Megtakarítások környezetvédelemmel. II. kötet. KÖVET-INEM Hungária, 
Budapest, 2003: 4–15. 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 
Baranyi Árpád: Erkölcsi és gazdasági megfontolások a vállalati környezetvédelemben. 

Kovász, 1999. tavasz–nyár, III(1–2): 50–68. Letölthető a http://uni-corvinus.kovasz.hu 
honlapról. 

Borsos Beáta: Környezettudatos terméktervezés a vállalati gyakorlatban – ökodesign. 
Gazdaság Vállalkozás Vezetés Műhelytanulmányok, 2002, 1: 272–285 

Csutora Mária: Környezetvédelmi vonatkozású projektek megtérülésének számítása. 
Gazdaság Vállalkozás Vezetés Műhelytanulmányok, 2002, 1: 180–202 

Csutora Mária és Kerekes Sándor: Környezetbarát vállalati irányítás. KJK, Budapest, 2004 
Havér Balázs: Termékek és környezetvédelem. RegEm program 4. útmutató, KÖVET-INEM 

Hungária, Budapest, 2001. június 
Kerekes Sándor és Kindler József (szerk.): Vállalati környezet-menedzsment. Aula Kiadó, 

Budapest, 1997 
KÖVET-INEM Hungária: Gondos bánásmód. RegEm program 2. útmutató, Budapest, 2000. 

június 

http://uni-corvinus.kovasz.hu/
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Nemcsicsné Zsóka Ágnes és Bartl Cecília: Környezeti szempontok megjelenítése a vállalat 
számviteli rendszerében. Gazdaság Vállalkozás Vezetés Műhelytanulmányok, 1999, 1: 
112–128 

Pataki György: A magyarországi vállalatok környezeti teljesítménye – a „Versenyben a 
világgal” kutatási program 1999. évi kérdőíves felmérésének eredményei. 
Vezetéstudomány, 2001, XXXII(2): 34–41 

Pataki György és Tóth Gergely: Vállalati környezettudatosság. A GEMS-HU (nemzetközi 
felmérés a körnnyezettudatos vállalatirányítás helyzetéről Magyarországon) 
eredményeinek összefoglalója. KÖVET-INEM Hungária, Budapest, 1999 

Tanyi Anita és Zilahy Gyula: A tisztább termelés alkalmazását korlátozó szervezeti tényezők. 
Gazdaság Vállalkozás Vezetés Műhelytanulmányok, 2002, 1: 203–232 

Tóth Gergely: Vállalatok környezettudatosságának támogató és akadályozó tényezői – egy 
szervezetelméleti megközelítés. Gazdaság Vállalkozás Vezetés Műhelytanulmányok, 1999, 
1: 129–146 

Tóth Gergely: Környezeti teljesítményértékelés. Kézikönyv. KÖVET-INEM Hungária, 
Budapest, 2001 

Tóth Gergely: Vállalatok környezeti érdemrendje. Kovász, 2003. tavasz–nyár, VII(1–2): 5–26. 
Letölthető a http://uni-corvinus.kovasz.hu honlapról. 

Zilahy Gyula: A tisztább termeléstől az ipari ökológiáig. Átfogó. Információs rendszer a 
környezetvédelemről. 2001. május, I(1): 9–14 

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

• nincs ilyen 
 
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: 

http://uni-corvinus.kovasz.hu/


A hallgatói munka értékelése, a félév végi jegy kialakítása az alábbiak szerint történik: 

Feladat megnevezése Feladat jellege Elérhető maximális 
pontszám 

1. Öko-térképezés kisvállalatnál 
vagy más elemző feladat 

Házidolgozat (kb. 20 oldal) 45 

2. Vállalati környezeti vagy 
fenntarthatósági jelentés kritikai 
értékelése 

„Levél” (kb. 5 oldal) 35 

3. Órai munka Jelenlét és részvétel az órai 
feladatok megoldásában 

20 

Összesen  100 

 
A félév során a diákok egy hazai kisvállalkozásnak elkészítik az öko-térképezését 
házidolgozat formájában vagy más, a témához kapcsolódó elemző feladatot (a formai 
követelményeket előre megkapva a kurzus vezetőjétől).  
Minden diák egy vállalati környezeti vagy fenntarthatósági jelentést értékel, és készít arról 
egy max. 5 oldalas levelet, amelyben pontokba szedve fölsorolja pozitív és negatív kritikai 
észrevételeit, valamint megfogalmazza kérdéseit. Ezt az írásbeli beadandót úgy fogalmazza 
meg, mintha a cég illetékes munkatársának küldené.  
Formai követelmények 

• Címlap (név, szak, évfolyam, tárgy neve, dátum) készítése minden házi dolgozathoz 
• Formázás: Times New Roman 12, sorkizárt, 1-es sortáv, felsorolások behúzással 
• Teljes mondatokban fogalmazás (vázlatos írás nem elfogadható) 
• Nyelvhelyesség, a helyesírási szabályok betartása (helyesírás ellenőrzés a beadás előtt) 
• Kiegészítő ábrák, rajzok készítése az elemzések alátámasztására (pl. 

ökotérképezéshez) 
Mindkét feladatot a MOODLE rendszer segítségével kell feltölteni külön file-ként a megadott 
határidőn belül. 
Az írásbeli vizsga sikeres teljesítéséhez a kötelező szakirodalom és az órákon elhangzott 
ismeretek egyaránt szükségesek. A diákok órai jelenléte és aktivitása ugyancsak féléves 
teljesítményük értékelésének része. Aki minden órán részt vesz, ám aktivitása minimális, a 
maximálisan elérhető pont (20 pont) legfeljebb felét (10 pontot) kaphatja. Az órai aktivitás 
értékelésében döntő szempont, hogy a diákok ismerik a vonatkozó kötelező szakirodalmat, s 
annak alapján járulnak hozzá az órai vitákhoz. 
 
Ponthatárok: 

0-50 elégtelen 
51-62  elégséges 
63-74 közepes 
75-86 jó 
87-100  jeles 

 
Gödöllő, 2011. április 26. 
 
 

 



tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Környezet és halgazdálkodás 
1.2. Neptun kódja (fontos adat!): SMKHG4041XN 
1.3. Az oktató tanszék/intézet: KTI/HALT 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• Környezetgazdálkodási 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 heti tagolású tematikája: (egy félév=15 hét) 
Előadások tematikája: 

1. Általános tájékoztató, bevezető előadás 
2. Alapfogalmak, tudományági besorolás, vízi biocönózis 
3. A halgazdálkodás kialakulása, helyzete a világban és hazánkban 
4. Vizeink jellemzése csoportosítása, halastavak 
5. Halászati és horgászati szempontból fontos halfajok 
6. Gyomhalak, védett és veszélyeztetett halfajok 
7. Halbiológia és halélettan 
8. Legfontosabb haltáplálékok és halfogyasztók 
9. Legfontosabb halfajok szaporítása 
10. Vízkémiai ismeretek és jogi szabályozása 
11. Vízi környezetvédelem I. 
12. Vízi környezetvédelem II. 
13. A halgazdálkodást érintő közvetlen környezeti elemek 
14. Hazai és nemzetközi jogszabályok és egyezmények 
15. Értékelés, beszámoló 

 
Gyakorlatok tematikája: 

- 
 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

kimérete: 
2 óra/hét előadás 

 
3. A tárgy oktatásának személyi feltételei 
3.1. A tantárgy felelőse/előadója: Dr. Hegyi Árpád, tudományos segédmunkatárs, tud. 
fokozata: PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetői: 

• - 
 



4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• - 
 
4.2. Ajánlott irodalom: 

• Horváth L. (szerk.) 2000: Halbiológia és haltenyésztés, Mezőgazda 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 előadások látogatása ajánlott. A kollokvium érdemjegye 100 pontos rendszerben kerül 
kialakításra az alábbiak szerint:  
Az érdemjegy: 

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

 
Gödöllő, 2011. január 14. 
 
 

 
tárgyfelelős aláírása 



ADATLAP 
Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez  

 
1. A tantárgy adatai 
1.1. A tantárgy neve: Tervezéselmélet 
1.2. Neptun kódja: SMKTL4022XN  
1.3. Az oktató tanszék/intézet: Területi tervezési és térinformatikai Tsz, MKK-KTI 
1.4. A tantárgy mely szak/szakokon kerül oktatásra: 

• KGA 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.) Rendszerelméleti alapok, az ideális rendszer 
2.) A rendszer alrendszerei, elemei, az elemek közti kapcsolatok  
3.) A rendszer céljai 
4.) A rendszer környezetének értelmezése 
5.) A rendszer elemeinek méretezése 
6.) A rendszer céljainak teljesítése, visszacsatolások 
7.) A rendszer környezetbe illesztésének szempontjai  

Gyakorlatok tematikája: 
1.) Választott valóságos rendszer meghatározása 
2.) A rendszer céljai, környezete 
3.) A rendszer elemeinek teljesítményei 
4.) A rendszer környezetének hatásai 
5.) A rendszer elemeinek és kapcsolatainak méretezése 
6.) A valóságos rendszer céljainak teljesítése, visszacsatolások 
7.) A rendszer megvalósításának konkrét feltételei  

 
2.2. A tantárgy kreditértéke: 2 

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

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

• Dr. Ónodi Gábor, egy. docens, PhD 
3.2. A tárgy gyakorlatvezetője: 

• Dr. Ónodi Gábor, egy. docens, PhD 
 
4. Az oktatás tárgyi feltételei   
4.1. Kötelező irodalom: 

• Dr. Szakál F: Gazdasági rendszerelmélet, tantárgyi forgatókönyv, SZIE-GTK, 
Gödöllő, 1993. 

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



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

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

 
6. Tantárgyi követelményrendszer: 
Amelyben ki kell térni: 

• az óralátogatási kötelezettségre, megengedett hiányzások, száma, pótlás lehetősége 
• félév közbeni feladatok beadása, határidők, azok értékelésére 

o a gyakorlati feladat félévközi ismertetése, (vázlatterv formájában) 
• félév közbeni számonkérések és azok értékelésére, pótlás lehetősége 
• a félévi aláírás feltételeire 
• a számonkérés jellege, értékelése 

o a gyakorlati feladat érdemjegye 
 
Gödöllő, 2011-04-26 
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	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	1C_03_SMKTI4011XN
	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_SMKKN4042GN
	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_SMKKR4032GN
	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_SGMFF4022GN
	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_SMKKN4052GN
	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_06_SGMMG4062GN
	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_07_SMKTO4072XN
	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_08_SMKTO4112XN
	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

	2B_AK_01_SMKFT4232GN
	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_KV_01_SMKKN4062GN
	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_KV_02_SMKKN4072GN
	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 

	2C_01_SMKFT4212XN
	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_01_SMKET4012XN
	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_SMKHG4023XN
	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_SMKKR4043GN
	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_SGMKLX05XXN
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	3A_06_SMKKR4053GN
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása

	3A_07_SGTJI008NMA
	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_AK_01_SMKET4023GN
	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_AK_02_SMKGP4013GN
	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_KV_01_SMKKN4083GN
	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_KV_02_SMKKN4093GN
	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_1_SMKAL4052XN
	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_SG1HT4014GN
	Tantárgyi programok elkészítéséhez és meghirdetéséhez 
	1. A tantárgy adatai
	2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív (a megfelelő aláhúzandó)) tartalmi jellemzői:
	3. A tárgy oktatásának személyi feltételei
	4. Az oktatás tárgyi feltételei  
	5. A tárgy oktatásának minőségbiztosítása 

	4A_02_SMKFT4204GN
	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_AK_01_SMKTL4054GN
	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_KV_01_SMKKR4064GN
	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_SMKHG4041XN
	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_02_SMKTL4022XN
	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 


