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1. Mire vállalkozik az egyetemi hallgató? (Juhász Csaba) 

1.1 Egyetemistából versenyképes mérnök 
 

A tanulás nem egyenlő a tankönyvekben leírt ismeretanyag logikájának megismerésével, 

megértésével és az ismeretanyag – ezen alapulva könnyebb – memorizálásásával. A tanulás egy 

folyamat, amelynek nyilvánvalóan nem nélkülözhető alapja a szakszavak ismerete és szakszerű 

használata, azok szakmai kontextusba helyezése, illetve az összetettebb összefüggések logikus 

levezetésére való képesség megszerzése megértett és memorizált elemi összefüggésekre építve. 

A tanuló (értsd: tudását, képességeit fejlesztő vagy fejleszteni engedő) személy azonban végső 

soron a tudás adaptálására, szintézisére, integrálására való képesség elérésével tud érvényesülni, 

a végső célja ez.  

A tanulási folyamat során az adott szakterületeken egyre magasabb gondolkodási szintre lépünk: 

1. ismeretet szerzünk, amelyre emlékezünk, amit felismerünk, amit felidézünk; 

2. megértjük a logikai összefüggéseket, amely révén képessé válunk az értelemzésre; 

3. alkalmazzuk az ismereteinket, amely a problémamegoldó képességben nyilvánul meg; 

4. elemzünk, struktúrákat értelmezünk, összefüggésekre világítunk rá, szabályokat 

azonosítunk; 

5. szintetizáljuk a tudásunkat, azaz önálló produktumot hozunk létre, önálló, megalapozott 

következtetésre jutunk; 

6. értékelés eredményeként saját megállapítást teszünk. 

Aki mérnöki diplomát szerzett, mérnöki munkát szeretne végezni, önállóságot igényel, 

sikerélményt számára leginkább egy rendszer (értsd: műszaki eszköz, technikai megoldás, 

eljárás, gyártás, irányítás, stb.) működtetése, fejlesztése jelenthet olyan környezetben, amely 

rendszeresen kihívások elé állítja. 

A tanulási folyamat jelentésének megértése segít abban, hogy a tudás megszerzése és az 

értékteremtő mérnöki munka végzésének képessége közötti kapcsolatot megértsük, és az alapján 

tudatosan építsük a karrierünket már az egyetem megkezdésétől. Ehhez végig kell járnunk az 

egyetemi szakunkhoz rendelt minden szakterületen a fenti 6 pontot! 
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1.2 A hasznosítható tudáshoz és képességekhez vezető út 
 

Az iskolai, egyetemi keretek között megcélzott tudás- és képességszintet a társadalom aktuális 

igényei határozzák meg, ennek megfelelően az időszakosan megújításra kerül. Egyetemi szakok 

tűnnek el, újak jelennek meg, változik a képzés időtartama, struktúrája (ilyen pl. a szak váltásának 

lehetőségét is adó osztott képzés és az átjárhatóságot is biztosító kreditrendszer bevezetése). 

Ebben a célrendszerben keresi magát az érettségizett, amikor pályaválasztás előtt áll és helyezi 

el abban magát, amikor az egyetemi felvételire jelentkezik. Akkor is, ha azt hiszi, hogy egyedül 

ő határozza meg, mi lesz belőle . A szakkínálat ugyanis változik, továbbá a tantervek is 

változhatnak, amelyekben a képzés tárgyát képező témák sorakoznak megfelelő időbeli logikai 

sorrendben, tantárgynak nevezett formában, meghatározott időráfordítással (óraszámmal). Új, 

jellemzően integráló tantárgyak kerülhetnek bevezetésre vagy a gazdasági környezet 

változásához idomulók, tantárgyak kerülhetnek összevonásra, esetenként olvadhatnak be más 

tárgyakba, és változhat az elmélet és gyakorlat aránya is.  

A tantárgyak szakmai tartalmát a tantárgyak tematikái adják. Az egyetemek honlapjain nemcsak 

a tanterveket találjuk meg, de a tematikákat is, amelyek alapján heti szinten előre látjuk, hogy 

milyen szakmai tartalomra számítsunk.  

A tanulás munka, amely energiába, erőfeszítésbe, időbe kerül. Ha nincs újdonság (értsd: 

ismeretanyag megszerzése és/vagy készségfejlődés) a tanórán vagy a feldatokban, nem tanulunk. 

Azonban ne felejtsük, a tanulás nemcsak ismeretszerzés, sőt, az érték a tudásról az információ 

birtoklásának irányába tolódott! A „mit” helyett a „miért” és a „hogyan” a meghatározó kérdés. 

Készséget azonban csak stabil, széleskörű és mélységű lexikai tudásra építve fejleszthetünk! 

A tantárgyi tematikák a szakmai ismeretanyagon túl az oktató által alkalmazott 

oktatásmódszertani eszközökre is utalnak, például hogy milyen hangsúlyt fektet az oktató az ún. 

puha készségek fejlesztésére, amilyen például az önállóság, a problémafelismerés, a kreativitás, 

az ismeretszerzés és készségfejlődés belső igénye, a csapatmunkában való szerepvállalás, az 

idegennyelv-használat, az információtechnológia használata, a szakmai igényesség, az 

elhivatottság, a céltudatosság, stb. 

Ha nem voltunk körültekintőek a szakválasztáskor, váltsunk szakot – legkésőbb a BSc diploma 

megszerzését követően az MSc szak megválasztásakor! 
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A választás javasolható elemei a következők: 

1. elképzelések megfogalmazása kellő mozgásteret hagyva a későbbi, már megalapozott 

választáshoz 

2. szülői javaslatok meghallgatása, a szülőktől eltérő szakmában, beosztásban, 

környezetben dolgozók megkérdezése 

3. pályaválasztással kapcsolatos média figyelemmel kísérése 

4. ismerős egyetemistákkal való beszélgetés, tanárokkal való beszélgetés 

5. Kutatók éjszakája c. rendezvény látogatása, nyílt napok látogatása, helyszíni tájékozódás 

6. szakok nevének tanulmányozása,  

7. az objektív lehetőségek tükrében megcélozható szakok kiválasztása 

8. szakonként a képzési kimeneti követelmények (KKK) elolvasása, amelyből megtudhatjuk, 

hová fejleszthetjük az egyetemi oktatók közreműködésével a tudásunkat, képességeinket, 

illetve milyen attitűdöt, önállóságot és felelősségvállalást várhatnak el tőlünk, ha 

megszerezzük a diplomát 

9. tantervek áttekintése, amelyekből világossá válik, milyen szakmai tartalmat takar egy 

szak megnevezése 

10. további szakok nevének, KKK-jának, tantervének tanulmányozása, hátha valami 

elkerülte a figyelmünket 

11. tematikák tanulmányozása 

12. annak megfogalmazása, hogy milyen szakmai terület művelésében (például agrárium, 

élelmiszeripar, termelés, technológia, minőségügy, pénzgazdálkodás, stb.) és mely 

területen (üzemeltetés, fejlesztés, vezetés, irányítás, kutatás, szolgáltatás, stb.) képzeljük 

el magunkat (a KKK és a tanterv ismerete nélkül ez nehéz feladat) 

13. szakválasztás, egyetem- (és ezzel együtt lakóhely-)választás, választásunk közlése a 

szülőkkel, jelentkezés, beiratkozás, egyetemista élet megkezdése, egyensúlyt találva az 

új környezetben való szocializálódás és a szakmai fejlődés között  

Nézzünk példákat a szakunkhoz rendelt KKK-ban felsorolt, megcélzott jellemzőinkre, továbbá 

tanulmányozzuk, hogy az egyenesági szakok alap- és mesterkurzusai milyen mértékben épülnek 

egymásra és milyen szakspecializációt tesznek lehetővé az azonos alapszakkal nem rendelkező 

mesterszakok! Utóbbira példa a mezőgazdasági mérnöki BSc és a növénytermesztő mérnöki 

MSc szak. 
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Alapképzések 

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakterulet/1  

Mesterképzések 

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakterulet/1/M  

 

mezőgazdasági mérnöki BSc növénytermesztő mérnöki MSc 
TUDÁS (válogatott tételek) 

Ismeri a mezőgazdasági termelést 
megalapozó természettudományi, 
műszaki, technológiai, élelmiszerlánc-
biztonsági, gazdálkodási és gazdasági 
alapfogalmakat.  

Ismeri a mezőgazdasági ágazatokban 
használatos korszerű technológiákat és 
azok gyakorlati alkalmazását.  

Birtokában van a tevékenységi területén 
alkalmazható vezetéselméleti és 
szervezetirányítási ismereteknek, a 
munkaszervezetek hatékonyságának és 
egészséget támogató voltának erősítése 
érdekében. 

Ismeri az agrárium Európai Uniós és 
magyar intézményrendszerének 
felépítését, jogi szabályozását. 

Birtokában van mindannak az ismeretnek, 
amely képessé teszi szabatos szakmai 
kommunikációra, mezőgazdasági 
termelésben való közvetlen részvételre, 
annak támogatására, továbbá K+F+I 
projektek gyakorlati megvalósításában 
való aktív - operatív - szereplésre 

TUDÁS (válogatott tételek) 

Érti a növénytermesztésnek a rokon szakterületekhez való 
kapcsolódási okait, megérti és rendszerbe foglalja az 
összefüggéseket. 

Részletekbe menően ismeri a növénytermesztés ismeret- és 
tevékenységrendszerének aktuális követelményeit, élenjáró 
elméleteit, az ok-okozati összefüggéseket, alkalmazásuk 
korlátait, az ezeket leíró terminológiát. 

Birtokában van a növénytermesztés, valamint az 
agrárgazdaság területén alkalmazható korszerű 
vezetéselméleti és pszichológiai ismereteknek. 

Ismeri és alkalmazza a szakszerű és hatékony szóbeli, 
írásbeli és hálózati kommunikáció módszereit és eszközeit 
magyar és idegen nyelven. 

Részletesen ismeri a növénytermesztés természettudományos 
alapjait, a növénytermesztés, a környezet és természet 
viszonyát, az egészséges, magas biológiai értékű, növényi 
eredetű termékek előállításának alapjait. 

Részletesen ismeri a növénytermesztés és az élelmiszerlánc-
biztonság összefüggéseit. 

Ismeri a fenntartható gazdálkodás és a növénytermesztés 
műszaki-technológiai fejlesztési alapelveit, valamint 
birtokában van a legkorszerűbb növénytermesztés-
technológiai ismereteknek. 

Ismeri a növénytermesztés sajátos kutatási módszereit, 
absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati 
vonatkozásainak kidolgozási módjait. 

 
Vizsgáljuk meg a tudáselemek között a BSc képzési szintről MSc képzési szintre történő 

folytonos átmenet teljesülésének mértékét! Azonosítsuk a közvetlenül egymásra épülő 

tudáselemeket! 
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mezőgazdasági mérnöki BSc növénytermesztő mérnöki MSc 
KÉPESSÉG (válogatott tételek) 

Képes családi gazdaságot alapítani és 
vezetni. 

Képes a mezőgazdasági termelés 
folyamatában fellépő rutinszerű 
problémák felismerésére és annak 
megszüntetésére.  

Képes az az élelmiszerlánc-biztonsági 
alapelveket betartani és betartatni 
élelmiszer előállítása során. 

Folyamatosan figyelemmel kíséri a 
környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-
biztonsági, élelmezés-egészségügyi, 
munkavédelmi előírásokat, valamint 
betartja és betartatja azokat. 

Ismeri a környezet és a mezőgazasági 
termelés egymásra hatását és képes 
munkájában komplex szemlélettel 
dönteni. 

Mezőgazdasági vállalkozások 
középvezetőjeként rendelkezik 
megfelelő kooperációs képességgel, 
melynek révén a szakmai utasításokat 
egyértelműen tudja értelmezni és 
közvetíteni a beosztottjai felé.  

Képes a növényeket veszélyeztető 
kártevők, kórokozók, gyomnövények, 
valamint természetes ellenségeik 
azonosítására, az integrált 
növényvédelem megtervezésére és 
megvalósítására. 

Képes az ágazatra vonatkozó előírások, 
jogszabályok értelmezésére, azokat 
betartja és betartatja.  

Megfelelő kommunikációs képességgel 
rendelkezik, amely alkalmassá teszi 
szakmai véleményének, álláspontjának 
megfogalmazására és - vita esetén - 
annak megvédésére.  

KÉPESSÉG (válogatott tételek) 

Képes a növénytermesztés szakmai problémáinak sokoldalú, 
interdiszciplináris megközelítésére. 

Képes a növénytermesztésben alkalmazható bonyolult, új 
módszerek és technikák, technológiák gyakorlati 
alkalmazására. 

Képes speciális, a növénytermesztéssel kapcsolatos szakmai 
problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges 
részletes elvi és gyakorlati háttér feltárására, 
megfogalmazására. 

Képes a növénytermesztés ismeretrendszerét alkotó 
elképzelések részletes analízisére, az átfogó és speciális 
összefüggések feltárására, valamint annak szintetikus 
értékelő megfogalmazására és jelentés készítésére. 

Képes a növénytermesztéssel kapcsolatos tevékenységek 
meghatározására, megtervezésére és megszervezésére, 
valamint a végrehajtásához szükséges feltételek 
biztosítására, a megvalósítás folyamatos irányítására és 
ellenőrzésére. 

Képes aktívan bekapcsolódni kutatási, fejlesztési projektekbe, 
továbbá képes ilyen projektek irányítására is. 

Képes az irányított szervezet tevékenységének, gyakorlati 
problémáinak tudományos igényű és tudományos 
módszerekkel történő elemzésére. 

A szervezet munkájának korszerűsítése érdekében képes a 
változtatás feltételeinek megteremtésére és a változtatás 
megvalósítására. 

Képes a legkorszerűbb információtechnológiai eszközök 
alkalmazására, a szakszerű, hatékony szóbeli és írásbeli 
kommunikáció megvalósításához. 

Képes magas szinten magyarul és idegen nyelven a 
növénytermesztéssel kapcsolatos kérdésekben írásban és 
szóban véleményt nyilvánítani, vitában részt venni. 

Képes a növénytermesztéshez kapcsolódó szakigazgatási 
alap- és irányítói feladatok ellátására, konfliktusok 
kezelésére, megoldási javaslatok kidolgozására és 
kivitelezésre. 

 

Vizsgáljuk meg a képességelemek között a BSc képzési szintről MSc képzési szintre történő 

folytonos átmenet teljesülésének mértékét! Azonosítsuk a közvetlenül egymásra épülő 

képességelemeket! 
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Ha úgy érezzük, hogy más nyelven és más egyetemen vagy akár gazdasági környezetben is 

bővítenénk a tudásunkat és képességeinket, pályázzunk ösztöndíjra, iktassunk be külföldi 

szemesztert, gyakorlatot, rövidebb tanulmányutat! 

Ha a fejezet végére többet tudunk, akkor most is tanultunk! A szerző – szakterülettől függetlenül, 

de – tanított, a hallgató tudást, információt szerzett, esetleg látásmódja szélesedett, kérdések 

merültek fel benne, vagy éppen válaszokat kapott.  

 

1.3 Oktatói és hallgatói szerepek újragondolása 
 

A hallgató nem egyedül tanul, a tanulás és tanítás párhuzamos, egymást kölcsönösen 

meghatározó folyamat. Az oktató felelőssége a megfelelő tanítási környezet meghatározása, 

azaz, hogy mit, milyen szakmai mélységig, milyen oktatásmódszertani eszközzel tanít meg, 

sajáttíttat el, támogat elsajátítani. Az utóbbinak ma jelentősebb szerepe van, mint korábban 

bármikor. Az önálló ismeretszerzéshez az oktató keretet ad, megmutatja a hiteles forrásokat, 

megismerteti, elmagyarázza az összefüggéseket, lehetővé teszi az alkalmazás képességének 

kipróbálását, megerősíti a szakmai ismeretanyag teljességét.  

A diáknak előbb ismernie és értenie kell a tanulás – tanítás célját ahhoz, hogy készséggel, 

érdeklődéssel és aktívan vegyen részt abban, eljusson ahhoz a gondolathoz, hogy az oktató 

tudását meg akarja ismerni, tapasztalataira építeni akarjon, később azt meghaladóan új dolgokat 

legyen képes létrehozni (kitalálni, megvalósítani).  

A középfokú oktatásban a diák teljes mértékben a tanterv szerint tanító tanáraira hagyatkozik, 

vezetett módon szerzi meg az általános műveltséghez kapcsolódó tudást, fejleszti a memorizálási 

készségét és válik képessé a logikus gondolkodásra. Nem természetesen merül fel és válaszolódik 

meg az a kérdés, hogy miért „kell” évszámokra emlékezni, irodalmi műveket elemezni, verseket 

memorizálni, matematikai feladatokat megoldani, kémiai reakcióegyenleteket memorizálni, 

papíron, kétdimenzióban látni, legtöbbször tapasztalás nélkül elfogadni a törvényszerűségek, 

összefüggések létezését. Ezért fordulhat elő, hogy a diákok a tananyag mennyiségének 

csökkentését szeretnék, a gyakorlatorientáltságot helyeznék előtérbe, mindennapi életben 

használható tudást és képességeket szeretnének megszerezni az iskolai keretek között. Sokszor 

hiányzik a magyarázat, vagy ha van is, a tanuló alulmotiváltsága akadályozza az önálló 
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felismerést. Utóbbi feloldásában jelentős a pedagógus szerepe, akitől elvárt az egyes tanulók 

megfelelő pedagógiai és pszichológiai eszközökkel történő szakszerű és empatikus 

megközelítése. Ha ez nem kellő mértékű, a diák magára marad, és jellemétől, otthonról hozott 

tapasztalataitól függően fogalmazza meg az álláspontját, véleményét, illetve keresi és találja meg 

a saját korosztályában a helyét. Így is érkezhet az egyetemre, ahol új impulzusokat kap, hiszen – 

bár azonos korú, de – sokszínű világnézetet képviselő hallgatótárssal találkozik.  

A világ kitárul, miközben a keretei nem ismertek. Az egyéni fejlődésben nem előnyös, ha az 

előadóterem és a hallgatói élet között szakadék van, az oktató a hallgató számára a középiskolai 

tanárainak szerepkörében marad. Az egyetemen az oktató felelőssége az érett gondolkodásmód 

felé vezetés, amire a képzés teljes ideje a rendelkezésére áll, de mindkét félnek értenie kell, hogy 

közös a cél, a hallgató tanul, fejlődik, kipróbálja magát, az oktató tanít, fejleszt, vezet (mentorál), 

visszacsatol, megerősít.  

A tanulás a lexikai ismeretek és rutin feladatok elsajátítása, az önálló probléma-megfogalmazás 

és -megoldás képességének elérése, a kipróbálás, a tanórai és tanórán kívüli feladat önálló 

megoldása, a tantárgyi szintű vizsga, és végül a komplex, ideális esetben az átadott szakmai 

ismeretekre és megszerzett képességekre épülő – tantárgyakon átívelő témájú – projektmunka, 

amelyet diplomadolgozat formájában foglal össze és záróvizsga formájában véd meg a 

mérnökjelölt. A jól megválasztott téma ismérve, hogy az adott szak tantervében szereplő tárgyak 

nagyrésze megtalálható abban, például a fő célkitűzés szerinti elemzés, értékelés, tervezés mellett 

nem nélkülözi a társadalmi, jogi és gazdasági vonatkozásokat. Tartalmaz újszerű, önállóan 

megfogalmazott megállapításokat, amelyeket szakszerű gondolatmenet eredményez. A 

megállapítások nagyságrendje azonban itt mellékes, hiszen a hallgató célja az, hogy kipróbálja 

magát, de azzal a lehetőséggel, hogy azt vezetett és támogatott módon tegye. 

A hallgatóval szemben támasztott alapvető követelmény a szakdolgozat formájában dokumentált 

projekt vonatkozásában, hogy a választott témát és feladatot az egyetemen tanultakra 

támaszkodva, az adott képzés által igényelt színvonalon oldja meg. A projekt célja, hogy a jelölt 

az adott témakörben bizonyítsa a képzés szintjének hazai és külföldi szakirodalmi 

tájékozottságát, valamint elemző, értékelő készségét. Bizonyítsa, hogy önálló munkával képes 

megfigyelések (kísérletek) végzésére, irodalmi forrásmunkák feldolgozására, monografikus 

elemzésre, adatgyűjtésre, értékelésre és mindezekből helyes következtetések levonására. A 

szakdolgozat, mint írásmű, tanúsítsa, hogy a jelölt képes a megszerzett szakismeretek gyakorlati 
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alkalmazására és alkotó módon való felhasználására. Fontos, hogy a hallgató a téma kiválasztása 

után témavázlatot készítsen, a vizsgálatok végzésével és az adatok gyűjtésével egy időben a 

választott téma szakirodalmát is tanulmányozza. 

A vizsga ideális esetben visszacsatolás; hallgató és tanár egyaránt megbizonyosodik arról, milyen 

sikert érhetnek el atekintetben, hogy a végzett az egyetemen túl mire lesz képes, milyen szinten 

és környezetben találja meg a helyét a munkaerőpiacon.  

Az egyetemi hallgató célja összességében a szakmai siker és az anyagi elismerés abban a 

szakmában, amire évekig készül. 

Ezt segítendő, az egyetemi oktató feladata a szakmában történő elhelyezkedés esetén várható 

feladatok tisztázása, az érdeklődés felkeltése a szakterületek iránt, motiválás ismeret és 

képességek megszerzésére, ismeret és ismeretszerzésre alkalmas tudás átadása, módszerek 

kipróbáltatása, ismeret elmélyítése komplex oktatásmódszertani eszközökkel, tudás 

integrálásának és szintetizálásának az elsajátíttatása (integráló tantárgyak, tanulmányutak), 

szakterületi orientálás, szakmai magabiztosság elérése. 

A tanítás és a tanulás egységet képez, alapja a stabil lexikai ismeret átadása, illetve megszerzése, 

az élményalapú tanulás, az önképzés igényének, a szakmai érdeklődésnek és a motiváltságnak a 

kialakulása, a projektszemlélet kialakítása, illetve kialakulása, valamint a társas környezetben 

való aktív szerepvállalás megvalósulása. 

 

1.4 Tanítási és tanulási módszerek összehangolása 
 

Az egyetemi oktató eszközei:  

− a kompetencia-alapú oktatás,  

− a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő puha készség fejlesztés (probléma-felismerés, 

probléma-felvetés, probléma-megoldási alternatívák ismerete, kreativitás, 

rendszerszemlélet, szintetizálóképesség, absztrahálási képesség, feladat-megfogalmazási 

készség, kommunikációs és vitakészség magyar és idegen szakmai és társalgási nyelven),  

− az ellenőrzés és visszacsatolás (vizsga, záróvizsga),  

− a tutorálás, témavezetés (diplomadolgozati projekt segítése), valamint  

− a promótálás (alternatív szakmai, nyelvi és szociális tapasztalatszerzés elősegítése). 
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Az egyetemi hallgató eszközei: 

− a lexikai ismeretek rövidtávú memorizálása (vizsga),  

− gyakorló feldadatok elvégzése (gyakorlatok, tanulmányutak),  

− érdemi konzultáció oktatóval (projektmunka, diplomadolgozati téma és munkaterv 

meghatározása),  

− beszélgetés azonos és más szakokon tanuló hallgatótárssal (közismereti és szakmai tudás 

gyakorlása, beszéd- és vitakészség fejlesztése, komplex látásmód fejlesztése),  

− meghatározó szerepvállalás az összefüggő gyakorlat szakmai tartalmának tervezésében 

(a témavezetővel közös felelősségvállalás a minőségi tartalom érdekében), illetve  

− kérdésfeltevés egyetemi és munkahelyi környezetben. 

Most már értjük a „miértet”, nézzük meg a „hogyant”! 

A kurzus célja a 

− vizsgákra és a záróvizsgára  

− tanórai aktivitásra, képességszerzésre 

− összefüggő gyakorlatra, diplomadolgozat elkészítésére 

történő felkészítés. 

 
 

2. Lexikai ismeretek, tényanyagok megtanulása (Juhász Csaba)  

2.1 Felkészülés tantárgyi szintű vizsgákra 

 

Az egyetemista élet tipikus ismérve, hogy az első szemeszterben leginkább csak a szükséges és 

elégséges mértékig foglalkozunk a tanulmányokkal. Később pedig a számunkra érdekes témákra 

koncentrálunk, illetve oktatókhoz társítjük a szeretem – nemszeretem szakterületeket. A 

tudatosság jellemzően az alapképzés hatodik félévében jelenik meg, a hetedik féléves gyakorlat 

tervezése során. A mesterképzés során a tanulás tudatossá válik, saját magunk által 

meghatározott célok vezérelnek bennünket.  

A DE MÉK Karon oktatott tantárgyak tantárgyi tematikái elérhetőek a 

https://mek.unideb.hu/hu/tantargyleirasok linken. 
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A tantárgyleírások szerkezete: 

− A tantárgy elméleti és gyakorlati jellegének aránya 

− A számonkérés módja 

− Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: önálló projektfeladatok, 

számítási feladatok, tervezési feladatok, laboratóriumi gyakorlat előtti kis ZH, stb. 

− Tantárgy-leírás: az elméleti oktatás célja, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes 

bontásban az előadások anyagának megnevezése 

− Tantárgy-leírás: a gyakorlati oktatás célja, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes 

bontásban a gyakorlatok anyagának megnevezése 

− A tanulást segítő szakirodalom, jegyzet, könyv bibliográfiai adatai 

− A tantárgy oktatása során az alkalmazott oktatásmódszertani eszközökkel fejlesztett 

tudás, képesség, szakmai elköteleződés, önállóság vonatkozásában 

− Évközi ellenőrzés módja (pl. évközi zárthelyi dolgozat) 

− Számonkérés módszereinek részletei (pl. szóbeli, írásbeli, szóbeli és írásbeli, gyakorlati 

jegy, megajánlott jegy, stb.) 

− Az aláírás megszerzésének feltételei (pl. jegyzőkönyv, tanulmány, tervezési feladat 

dokumentációja, stb.) 

− Vizsgakérdések, tételsor 

A tantárgyi tematikák egyértelműen rögzítik a tanár elvárásait és vállalásait. Utóbbit a tanár 

akkor teljesíti sikeresen, ha a hallgató céljai az övéivel azonosak. 

 

Példák vizsgakérdésekre 

Bemagolnivaló 

− Mondjon példát a generatív szaporodási rendszerek alkalmazására!  

− Milyen DH növényeket ismer?  

− Mi a mesterséges mag?  

− A monoszacharidok szétválasztása és meghatározása nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfiával 

− A keményítő és meghatározása 

− Fejtse ki, melyek a földhasználati rendszer egységei, jellemzői (alrendszerek)!  
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− Sorolja fel a fenntartható mezőgazdaság kritériumait, jellemzőit!  

− Jellemezze a földhasználati piramist! 

− A számvitel fogalma. A vállalkozó vagyona. A vagyon csoportosítása, a vagyon 

kimutatása (a leltár és a mérleg)  

− A könyvviteli számlák csoportosítása, a könyvviteli számla levezetése a mérlegből  

− Matematikai függvények. Feltételes kifejezések, logikai operátorok alkalmazása. 

Feltételes összegzés, feltételes számlálás menete 

− Összefüggő adatok tulajdonságai, adatok adatbázisban (rendezés, részösszegek, 

kimutatások, szűrés). Adatbázis-kezelő függvénye 

− Milyen kommunikációs formák különíthetők el a visszacsatolás alapján? 

− Térbeli távolsági és szomszédossági műveletek. Térbeli hibaterjedés, hibamátrix  

− Sorolja fel a jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható atkaellenes készítmények 

hatóanyagait (példával)!  

− A citoszkeleton funkciói (minimum 3 db) és építőegységei  

− Az Eukarióta mikrobák fő csoportjai  

− A protozoonok szaporodási formái, és ezek változatai.  

− Minimum két protista csoport megnevezése, filogenetikai elhelyezkedése, jellemzői, 1-1 

jelentős faj megnevezése  

− Írja fel egy baktérium, egy gomba és egy vírus tudományos nevét! 

− Gén szerkezete. Géntérképek, géntérképezés  

− Molekuláris genetikai markerek 

− Sertésben azonosított legfontosabb QTL-ek és nagyhatású gének  

− A bazídiumos gombák (Basidiomycota) – Basidiomycetes osztály tagjai, a rozsdagombák 

– Urediniomycetes (Teliomycetes)  

− A mitospórás (konídiumos) gombák – piknídium (zárt termőtest), acervulusz és sztróma 

(nyitott termőtest) általános ismeretei 

− Mi az öntözési forduló, mit jelent az öntözés minősége? Az egyszeri vízadag 

meghatározása 
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− Diének, poliének (terpének). Izoprénvázas vegyületek. Fontosabb oxokarbonsavak. 

Fehérjék harmadlagos és negyedleges szerkezete. Nikotinsav-amid, mint a dehidrogenáz 

enzim koenzimje, a NAD+ jelentősége 

− A rákszabásúak anatómiai áttekintése. A hazai rákok rendszertana, védelmük  

− A rovarok sajátos anatómiája, általános áttekintés  

− A tőke tulajdonságai, használatával kapcsolatos elvek 

− Szántóföldi ellenőrzés végrehajtása 

− A vetőmagvizsgálat, vetőmag-minősítés folyamata 

− Őszi búza fajtahasználatának és vetőmagtermesztésének gyakorlati technológiája 

− Gyökér és gyökérrendszer szerveződése. Fő- és mellékgyökérrendszer különbségei, 

előfordulása, hajszálgyökér zonációja és szerepe a víz- és tápanyagfelvételben. Módosult 

gyökerek formái 

− Rügy részi és típusai. A normál működésű szárak tipizálása példákkal. Módosult szárak 

formái és előfordulásuk példákkal 

Hogyan kezdjünk hozzá?  

A fenti kérdések, feladatok a tudás bővítését szolgálják, a lexikai ismeretek bővülését, a 

szakszavak és definíciók megfelelő használatához szükségesek. Önmagukban nem hasznosulnak 

a mérnöki tevékenységek során, azonban a szakmai feladatok megértése és megoldása stabil 

lexikai ismeretek nélkül nem lehetséges.  

A passzív ismeretek az előre nem tervezhető karrier során hasznosulhatnak, továbbá az 

ismeretkörhöz tartozó szakkifejezések kontextusban való korábbi megértése biztosítja, hogy 

később tudjuk, mit kell ismét áttekintenünk, mivel kapcsolatban kell frissítenünk a tudásunkat. 

Lexikai ismeretek nélkül nem lehet szakmai kérdésekben tájékozódni, pontos és szakszerű 

válaszokat keresni, találni, megfogalmazni, képviselni és kommunikálni.  

A magolásnak van a szakmai ismeretanyag rövid távú megtanulásán túl egy jelentős hozadéka; 

a megfelelően megválasztott tanulásmódszertan a memória fejlesztését is szolgálja, sőt, a 

módszertani megoldások kipróbálásával és a testreszabott mód kiválasztásával maga a tanulás 

válik hatékonyabbá. 

A hallgató elsődleges célja ennél azonban lényegretörőbb: sikeresen teljesíteni az adott vizsgát 

az adott oktatónál. Az ismeret alkalmazásának, hasznosításának igénye rendszerint később, 
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például a szakterületeket integráló tantárgyaknál merül fel, valamint akkor, amikor a hallgató 

önálló elemző – értékelő feladatot kap. 

Számoljuk ki, hány nap, hány óra áll a rendelkezésünkre összesen az adott tananyag 

megtanulására. Vizsgáljuk meg, hogy hány tétel jut egy napra, hány óra jut egy tételre. Azt is 

vegyük számításba, hogyan rendeződnek át a számok, ha kimarad egy nap. Ha még így is van 

realitása a tananyag megtanulásának – itt rövid távú memorizálásának –, akkor ne essünk 

kétségbe. A szerző javaslata, hogy a tételeket ne rendezzük nehézségi sorrendbe! Ellenkező 

esetben előfordulhat, hogy éppen a nehezebbekre nem jut elegendő idő. A vizsga vagy zárthelyi 

dolgozat előtti napot ne vegyük számításba, azt a teljes anyagmennyiség átismétlésére, 

„beégetésére” használjuk fel! 

Keressük meg azt a helyet és azokat a körülményeket, ahol és amelyek között a legjobban tudunk 

a tanulásra koncentrálni. A „megfelelő környezet” mindenki számára mást jelent, így leginkább 

kipróbálás útján találjuk meg a számunkra ideálisat. Próbáljuk ki a következőket különböző 

lehetséges kombinációkban: 

− tökéletes csendben 

− halk moraj, nem érthető beszéd mellett 

− természetben 

− asztalnál 

− ágyon 

− fel-alá járkálva 

− sétálva 

− járműben/járművön menet közben 

− fürdőkádban 

− … 

Gyűjtsük össze a tanuláshoz szükséges anyagokat, elsődlegesen a tanórai jegyzeteket, a kiadott 

elektronikus és nyomtatott oktatási segédanyagokat, nyomtatásban megjelent tankönyvet.  

Általában jellemző, hogy az oktató a tanórán a lexikai ismereteket az ellenőrzésüket célzó 

kérdéseinek megfelelően adja át. Más szóval, a fenti típusú vizsgakérdések a törzsanyagra 

vonatkoznak, ideális esetben nem szükséges további anyagokat keresni a felsoroltakon kívül. Ha 
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nincs saját jegyzetünk, kérjünk mástól, előfordul, hogy a kiadott oktatási segédanyagot az oktató 

kiegészíti, az eltérést ellenőrizni kell. 

Keressük meg a vizsgatételeknek/kérdéseknek megfelelő diákat, fejezeteket, jegyzetrészeket, 

szövegszakaszokat és jelöljük azokat. Ellenőrizzük, hogy teljes mértékben lefedi-e az anyag a 

kérdésre adható választ. Ha nem találjuk meg a pontos választ, használjuk az Internetet. Több 

anyagot is nézzünk meg, preferáljuk az elektronikus felsőoktatási segédanyagokat, digitális 

tankönyveket, szakkönyveket.  

Tudjuk meg más hallgatóktól, hogy az oktató mit és milyen módon kér számon. A hatékony 

időkihasználás mindennél fontosabb, így a tesztek, egzakt, fentieknek megfelelő típusú kérdések 

formájában történő számonkérés esetén – ami a leggyakrabban alkalmazott mód a lexikai tudás 

ellenőrzésre – szorítkozhatunk csak a lexikai ismeretek ellenőrzésére irányuló kérdésekre adandó 

válaszokra. Ha az oktató teszteket használ a vizsgáztatáskor, kérdezzünk meg nála vizsgát tett 

hallgatókat arról, mire számíthatunk.  

Nehézséget okozhat, ha lépéssorozatot, például technológiai leírást, eljárást, többlépéses 

számítási módot kell megjegyeznünk, különösen, ha a lépések között logikai összefüggés van, és 

nem jut eszünkbe valamelyik. Itt segít az értve tanulás. 

Nehézséget okozhat az is, ha pontokba szedett listát kell megjegyeznünk, például jellemezni kell 

valamit, és nincs szabályos, logikus általános séma arra, hogy a lista milyen szempontok szerint 

építhető fel. Itt egyértelműen a rövidtávú memória kap szerepet. 

Fontos azonban szem előtt tartani, hogy, ha az oktató esszékérdésbe ágyazza a kiadott 

vizsgakérdéseket, tételeket vagy szóban vizsgáztat, kevés lesz a lexikai ismeretanyag, például 

definíció, folyamat-leírás, lépések, pontok felsorolása; nem elég a magolás a sikeres vizsgához. 

Azonosítsuk a vizsga-, tesztkérdésekre adandó válaszokat! A válaszok társítására is több 

módszert szoktunk alkalmazni: 

− szakaszok elolvasása, kérdéshez, tételhez rendelése 

− aláhúzás, kiemelés, sokszori elolvasás, magunkban történő ismételgetés 

− „kiírás”, sokszori elolvasás, magunkban történő ismételgetés 

− „kiírás”, többszöri visszaírás 

A memorizálás leghatékonyabb módja szintén egyéni adottságoktól függ. Próbáljuk ki, az 

alábbiak közül melyik felel meg számunkra a legjobban: 
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− hangosan beszélve 

− hangosan másnak elmondva 

− más által elmondva (beleértve a saját hangfelvétel visszahallgatását is) 

− szavakat formálva halkan 

− visszaírva 

Válasszunk ki a fentebb felsorolt tételek/kérdések közül olyanokat, amelyeket még nem kértek 

tőlünk számon és próbáljunk ki különböző választársítási és memorizálási módszereket! 

Tudásunkat írásban és szóban is teszteljük!  

Olyan kombinációkat is próbáljunk ki, amelyeket korábban még nem! 

Értékeljük a teljesítményünket!  

A feladat időigényes, de megéri, hiszen lehetséges, hogy a megtanulandó lexikai ismeretek 

típusaitól függően eltérő technikák válnak be, amelyeket tudatosan alkalmazva időt takarítunk 

meg, hatékonyabbá tesszük a tanulást és magabiztosabbak leszünk a számonkéréskor. 

Egyenként kipróbálandó kérdéstípusok: 

− fogalom-meghatározás  

− példák  

− eljárás, módszer 

− technológiai lépések 

− rendszer felépítése 

− feltételek 

− előnyök, hátrányok 

− csoportosítás  

− latin nevek 

  



 
 

   18                                                                                                                   
 

Kérdéstípusonként kitöltendő értékelő táblázatok: 

Tanulás módja 

kérdés-válasz 

társítás / 

memorizálási 

technika, 

környezet 

olvasgatva, 

hallgatva 

magunkban 

ismételgetve 

csendben 

magunkban 

ismételgetve 

halk morajban 

hangosan fel-

/visszamondva 

magunknak 

hangosan fel-

/visszamondva 

hallgatótárs 

kontrollja 

mellett 

visszaírva 

aláhúzva x x x x x x 

kiírva x x x x x x 

hangrögzítéssel x x x x x x 

 

Tanulásra fordított idő, amíg magabiztosnak nem érezzük a tudásunkat, ill. meg nem únjuk 

kérdés-válasz 

társítás / 

memorizálási 

technika, 

környezet 

olvasgatva / 

hallgatva* 

magunkban 

ismételgetve 

csendben 

magunkban 

ismételgetve 

halk morajban 

hangosan fel-

/visszamondva 

magunknak 

hangosan fel-

/visszamondva 

hallgatótárs 

kontrollja 

mellett 

visszaírva 

aláhúzva … perc … perc … perc … perc … perc … perc 
kiírva … perc … perc … perc … perc … perc … perc 
hangrögzítéssel* … perc … perc … perc … perc … perc … perc 

 

Teljesítmény írásban: szükséges idő, egyezés az elvárttal (%) 

kérdés-válasz 

társítás / 

memorizálási 

technika, 

környezet 

olvasgatva / 

hallgatva* 

magunkban 

ismételgetve 

csendben 

magunkban 

ismételgetve 

halk morajban 

hangosan fel-

/visszamondva 

magunknak 

hangosan fel-

/visszamondva 

hallgatótárs 

kontrollja 

mellett 

visszaírva 

aláhúzva … sec 

… % 

… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
kiírva … sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
hangrögzítéssel* … sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
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Teljesítmény szóban: szükséges idő, egyezés az elvárttal (%) 

kérdés-válasz 

társítás / 

memorizálási 

technika, 

környezet 

olvasgatva / 

hallgatva* 

magunkban 

ismételgetve 

csendben 

magunkban 

ismételgetve 

halk morajban 

hangosan fel-

/visszamondva 

magunknak 

hangosan fel-

/visszamondva 

hallgatótárs 

kontrollja 

mellett 

visszaírva 

aláhúzva … sec 

… % 

… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
kiírva … sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
hangrögzítéssel* … sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 

 

Mely kombinációk esetén volt a legkevesebb időre szükség az írásos és a szóbeli számonkérésnél 

a helyes válasz megadásához? 

 

A képletek, rajzok, folyamatábrák számonkérése tipikusan írásban történik, arra kell felkészülni, 

így az értve leírás, a vizuális memorizálás és az emlékezve visszaírás, ill. visszarajzolás vezet 

megfelelő eredményhez. 

A memorizálási technikát tekintve választásunkat mindig rendeljük alá a számonkérés módjának, 

így jelentősen csökkenthető a legtöbbször felesleges izgalom! Ha írásban adunk számot a 

tudásunkról, akkor hallgatói szempontból, azaz a vizsga sikeres teljesítését megcélozva az írásos 

memorizálás és visszaírás ajánlható legalább az utolsó, tudást ellenőrző napon, ami 

tulajdonképpen a vizsga előpróbáját is jelenti. Ha nincs összhangban a vizsga típusa és az 

önellenőrzés, akkor előfordul, hogy a vizuálisan vagy szóban memorizált anyagot legelőször a 

vizsgán írjuk le oly módon, ahogyan az oktató azt számonkéri. Kerüljük el, hogy az írásbeli 

vizsgán kelljen a „nyolcadik ponton”, a „harmadik példán”, a „negyedik lépésen” 

gondolkodnunk!  

A szóbeli vizsgára pedig éppen ellenkezőleg, szóbeli önellenőrzéssel készülhetünk fel a 

leghatékonyabban. Ha az utolsó tanulásra fordított napon hangosan „felmondjuk” a tételeket, a 

vizsgán nem ijedünk meg a saját hangunktól, és nem rettenünk meg olyan kérdésektől sem, 

amelyekre összetettebb választ, esetleg logikai levezetést vár az oktató. Sőt, így a vizsga előtt 

kiderül, miről hittük azt, hogy tudjuk, de mégsem. Vizsgán a válaszba való „belesülés” 
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kellemetlen velejárója a kínos csend, amit az elbizonytalanodás, végül a zavart viselkedés követ 

– ezen a ponton a tanár jóakarátára bízzuk magunkat, ami később önbizalomhiányt is 

eredményezhet, legalábbis az adott szakterületet, tantárgyi tartalmat illetően. 

A vizuális memória ritkán működik anélkül, hogy megértenénk a logikát. Logikája van egy 

ábrának, egy szöveges vázlatnak, egy tankönyv-oldal szerkezetének.   

A lexikai ismeretek elsajátításakor a logikai memória egyértelműen előtérbe kerül, ha folyamatot 

vagy rendszer-felépítést kell megjegyeznünk. 

Az auditív memória kihasználása szükségessé teszi, hogy valaki előzőleg elmondja a tananyagot. 

Mivel ritkán elegendő a tanórai egyszeri meghallgatás, a memorizálás előkészületet igényel, ami 

önmagában is része a tanulásnak, hiszen adott kérdéshez adott választ kell társítanunk, sőt, ha 

magunknak mondjuk hanghordozóra az anyagot, az auditiv memória kombinálódik szóbeli 

memóriával. 

A szóbeli memória egyértelműen a szóbeli vizsgák, számonkérések kapcsán érvényesíthető 

legjobban, írásbeli ellenőrzés esetén a szóban tanultakat legkésőbb a vizsgán „le kell 

fordítanunk”.  

A társas tanulás során az egyes hallatók adott szerepkörbe kerülnek a felkészültségük és 

habitusuk, valamint az érdeklődésük és céljuk függvényében, egyénenként kerül tehát előtérbe 

az auditív vagy a szóbeli memória.  

Használjuk vagy fejlesszük a memóriánkat? Rövid távon azt használjuk, ami a leghatékonyabban 

eredményre vezet, hosszú távon pedig azt, amelyik révén többre is képesek leszünk. A 

memorizálási technikák közötti barangolással nemcsak az egyénhez és adott feladattípushoz 

rendelt leghatékonyabb kombinációkat találhatjuk meg. Ami nem működik, az fejleszthető, és a 

fejlesztésével új kompetenciákhoz jutunk. 

A lexikai ismeretek elsajítátásáról humoros és kritikus leírást G. Guttmann: Tanulunk tanulni c. 

füzetében olvashatunk:   

http://www.tanuljhatekonyan.hu/wp-content/uploads/2014/12/Tanulunk-tanulni-ebook.pdf 
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Magyarázandó (a definíciók ismeretében a logikai összefüggések magolandók) 

− Hogyan alkalmazható a biotechnológia a növénytermesztésben?  

− Hogyan történik a vírusmentesítés?  

− Hogyan történik a biotechnológia alkalmazása a búzatermesztésben? 

− Értelmezze a vezetők szempontjából történő írásbeli kommunikáció jellemzőit!  

− Milyen hatékonyságúak a különböző kommunikációs formák?  

− Molekuláris genetikai markerek alkalmazási lehetőségei az állattenyésztésben  

− Hogyan határozzuk meg az öntözés kezdő időpontját és a szükséges öntözővíz 

mennyiségét?  

− Mutassa be a helyes mézkinyerés gyakorlatát, eszközeit!  

− Mutassa be a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendeletet!  

− A hitel szerepe a gazdálkodásban. A befektetett eszközök szerepe a mezőgazdasági 

termelésben 

− Növényi alternatív üzemanyagok perspektívák és korlátok  

Hogyan kezdjünk hozzá? 

A magyarázandó kérdések a tényanyagok ismeretére alapoznak. Ennek megfelelően az előző 

szakaszban leírtakat célszerű követnünk, és szükség esetén a szakkifejezések és meghatározások 

(definíciók) helyes használatát kell ellenőriznünk. Enélkül nem lesznek a válaszok szabatosak, 

szakmailag pontosak, lényegretörőek, ugyanakkor kellő mélységig taglaltak, illetve teljes 

körűek. Fontos, hogy az elegáns válasznak mindig van íve; helyezzük kontextusba a témát, 

értsük, majd referáláskor nagyon röviden számoljunk is be arról, hogy hová kapcsolódik a kérdés, 

miért fogalmazódik meg egyáltalán, miért kell tudni rá a választ. Ezt – az esetenként egy jól 

megfogalmazott mondatot – követi az érdemi válasz, ami a kérdés pontos megértése nélkül nem 

lehetséges. Az érdemi rész nélkül csorba a felelet, ugyan nyilvánvalóvá válik, hogy a hallgató 

érti a kérdést, de a választ nem tanulta meg, így „egyes”. A saját tudás fejlődése, bővítése 

szempontjából kevés az írott anyagból a megfelelő bekezdést tudni, bár kétségtelenül elegendő 

lehet az oktató által elfogadott válaszhoz és a jeles érdemjegyhez. A tanulás minőségét a hallgató 

aktuális célja határozza meg. Nincs jó és rossz cél! 

Az érdemi válasz megjegyzéséhez hasznos a vázlatkészítés. Ha értjük a vázlatban követett 

logikát, könnyen vissza is tudjuk adni a vizsgán. Az egyes vázlatpontokat azonban mindig töltsük 
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fel szakmai tartalommal, a felsorolás nem lesz elegendő a jó érdemjegyhez, és kínos csend vagy 

szellősen írt vizsgalap lehet a következmény.  

A „hogyan” kérdésre könnyű választ adni, módszer, lépéssor felsorolását és rövid magyarázatát 

kéri az oktató. 

Válasszunk ki a fentebb felsorolt tételek/kérdések vagy azokhoz hasonlóak közül olyanokat, 

amelyeket még nem kértek tőlünk számon és próbáljunk ki különböző választársítási és 

memorizálási módszereket!  

A feladat arra is alkalmas, hogy azonosítsuk a lexikai ismeretek hiányát, a logika megértésének 

hiányát. 

Kérdéstípusok: 

− hogyan/hol alkalmazható (módszerek, eljárások felsorolása, a felsorolandó mejegyzendő, 

de a kifejtendő szakmai tartalmat bizonyosan ki kell fejteni, ami már belső logikával 

rendelkezik) 

− hogyan történik (lépések, jellemzően logikusan következnek egymás után) 

− jellemezze és értelmezze (a szempontok logikus kapcsolatban lehetnek, azokat kell 

megjegyezni, a logikai szerkezet másodlagosan segít a memorizálásban) 

− előnyök, hátrányok (felsorolás, szempontok ütköztetése, a pontok nem feltételnül 

következnek egymásból, így elsődlegesen a szempontokat kell megjegyezni) 

 

Kérdéstípusonként kitöltendő értékelő táblázatok: 

Tanulás módja 

kérdés-válasz 

társítás / 

memorizálási 

technika, 

környezet 

olvasgatva, 

hallgatva 

magunkban 

ismételgetve 

csendben 

magunkban 

ismételgetve 

halk morajban 

hangosan fel-

/visszamondva 

magunknak 

hangosan fel-

/visszamondva 

hallgatótárs 

kontrollja 

mellett 

visszaírva 

aláhúzva x x x x x x 

kiírva x x x x x x 

hangrögzítéssel x x x x x x 
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Tanulásra fordított idő, amíg magabiztosnak nem érezzük a tudásunkat, ill. meg nem únjuk 

kérdés-válasz 

társítás / 

memorizálási 

technika, 

környezet 

olvasgatva / 

hallgatva* 

magunkban 

ismételgetve 

csendben 

magunkban 

ismételgetve 

halk morajban 

hangosan fel-

/visszamondva 

magunknak 

hangosan fel-

/visszamondva 

hallgatótárs 

kontrollja 

mellett 

visszaírva 

aláhúzva … perc … perc … perc … perc … perc … perc 
kiírva … perc … perc … perc … perc … perc … perc 
hangrögzítéssel* … perc … perc … perc … perc … perc … perc 

 

Teljesítmény írásban: szükséges idő, egyezés az elvárttal (%) 

kérdés-válasz 

társítás / 

memorizálási 

technika, 

környezet 

olvasgatva / 

hallgatva* 

magunkban 

ismételgetve 

csendben 

magunkban 

ismételgetve 

halk morajban 

hangosan fel-

/visszamondva 

magunknak 

hangosan fel-

/visszamondva 

hallgatótárs 

kontrollja 

mellett 

visszaírva 

aláhúzva … sec 

… % 

… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
kiírva … sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
hangrögzítéssel* … sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 

 

Teljesítmény szóban: szükséges idő, egyezés az elvárttal (%) 

kérdés-válasz 

társítás / 

memorizálási 

technika, 

környezet 

olvasgatva / 

hallgatva* 

magunkban 

ismételgetve 

csendben 

magunkban 

ismételgetve 

halk morajban 

hangosan fel-

/visszamondva 

magunknak 

hangosan fel-

/visszamondva 

hallgatótárs 

kontrollja 

mellett 

visszaírva 

aláhúzva … sec 

… % 

… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
kiírva … sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
hangrögzítéssel* … sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 
… sec 

… % 

 

Mely kombinációk esetén volt a legkevesebb időre szükség az írásos és a szóbeli számonkérésnél 

a helyes válasz megadásához? 
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A hiányzó lexikai ismereteket – amelyek bizonyosan előfordultak – az előző szakaszban 

kipróbált módszerek közül leghatékonyabbnak találttal próbáljuk meg pótolni, majd ismételjük 

meg magyarázandó kérdésre a feleletet! Ezzel bebizonyítottuk, hogy lexikai ismeretek nélkül 

nem tudunk szabatos választ adni a magyarázandó kérdésekre. 

 

Esszében kifejtendő (a vázlat magoldandó) 

− Ismertesse a hazai mezőgazdasági földhasználat sajátosságait, problematikáját!  

− Ismertesse az intenzív gazdálkodás problémáit és lehetőségeit!  

− A gazdasági műveletek és hatásuk a vagyonra  

− Kajszi és őszibarack környezetkímélő növényvédelme  

− Hidrológiai környezeti modellek  

− Felszíni és talajvíz modellezés  

− Tájvédelmi és tájértékelési modellek 

− Ismertesse a vízellátás és a minőség kölcsönhatásait a szántóföldi növénytermesztésben 

(a vízellátás és a környezet minősége, a vízellátás és a termék minősége)!  

− Ismertesse az öntözés általános és speciális kérdéseit!  

− Ismertesse az öntözött területek trágyázásával kapcsolatos tudnivalókat!  

− Az adszorbeált kationok hatása a talaj tulajdonságaira 

− A talaj savanyúsága és lúgossága. A talaj kémhatásának következményei  

− A földtulajdon/földhasználat. A földvásárlás, földbérlet gazdasági kérdései  

− A növényfajták elismerésének államigazgatási rendszere, szabályozása az EU-ban, a 

növényfajták védelme  

− Alternatív energiaforrások és hasznosításuk. A vízenergia 

Hogyan kezdjünk hozzá? 

A kifejtendő kérdések, levezetendő összefüggések egyszerre adnak szabadságot a válaszadónak 

és a kérdezőnek. Ha a szabadságot nem azonos módon értelmezik, akkor A: a hallgató dinamikus 

válaszával lenyűgözi az oktatót, aki legfeljebb érdeklődik egy-két további aspektus 

vonatkozásában, vagy B: az oktató a hallgató által esetleg kevésbé ismert irányba is elvezeti a 

beszélgetést (utóbbi esetben akár a hallgató tudása továbbcsiszolásának céljából, elismerve az 

általa elmondott összefüggéseket). 
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Az esszében kifejtendő, összefüggő feleletben elmondandó, oktatóval való szakmai beszélgetés 

tárgyát képező témák tanulása a lexikai tudás és az alapvető logikai összefüggések ismeretében 

lehetséges. Témát ezek nélkül nem lehet olyan mértékben memorizálni, ami a sikeres vizsgához 

szükséges (értsd: amikor emelt fővel távozunk a teremből).  A kifejtendő témák jellegzetessége, 

hogy több tárgyat integrálnak. Például a talajban lejátszódó folyamatok kémia, fizika, biológia 

nélkül nem írhatók le, e folyamatok nélkül a talaj – növény rendszer nem értékelhető, és a 

környezetben minden célzott beavatkozásnak van másodlagos hatása vagy kereszthatása. 

Válasszunk ki a fentebb felsorolt tételek/kérdések vagy azokhoz hasonlóak közül olyanokat, 

amelyeket még nem kértek tőlünk számon!  

Tegyük próbára a tudásunkat, próbáljuk meg kidolgozni a vázlatot anélkül, hogy a megfelelő 

tankönyvet kinyitnánk! 

Következő lépésként pontosítsuk a megfelelő oktatási segédanyag, tankönyv alapján a vázlatot, 

majd próbáljuk a vázlatpontok közötti kapcsolatokat önállóan leírni! 

Vizsgáljuk meg, hány önálló szakterület ismerete szükséges ahhoz, hogy a témát átfogóan, 

teljeskörűen le tudjuk írni! Például, mit kell tudnunk ahhoz, hogy az öntözött területek 

trágyázásával kapcsolatos „tudnivalókat” fel tudjuk sorakoztatni és éredemi elemzéssel igazolni, 

hogy éppen azokat „kell tudni”? Vagy, mit kell előzetesen tisztáznunk a felszíni vizek 

viselkedésének modellezése témában? 

A kiválasztott tételhez kapcsolódóan azonosítsuk a hiányzó lexikai ismereteinket és 

emlékezzünk, mely tantárgy keretében tanították azokat nekünk! 

Végül, dolgozzuk ki a tételt egy A4 lap terjedelemében! 

 

2.2 Felkészülés záróvizsgára 

 

A záróvizsga ismérve, hogy miután kijöttünk a teremből, elvárt az oklevelünkben feltüntetett 

szaknak megfelelő mérnöki ismeretek alkalmazása, a mérnöki szemlélet érvényesítése, a magas 

színvonalú, önálló feladat-megoldás, illetve munkavégzés. Nagy a kontraszt. Ennek a 

feloldásához elsősorban a hallgatónak kell megértenie, hogy az egyes tantárgyak szakmai 

tartalmának tudásáról a vizsgákon adott számot, míg a komplex vizsgán a vizsgabizottság azt 

vizsgálja, képes-e szakmai témákról érdemben beszélni, rámutatni az összefüggésekre, 
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nyilvánvaló-e számára, hogy szakmailag mi lényeges, és képes-e az adott szakterületen vitázni. 

A hallgató célja mindazonáltal az, hogy először sikeresen letegye a záróvizsgát.  

Nem mindegy, hogy hol, milyen körülmények között adunk számot a tudásunkról és a tudásunk 

alkalmazásához rendelt képességeinkről. Vizsgáljuk meg, kikkel ülünk majd szemben, kik a 

vizsgabizottság tagjai, mi az elnök kedvenc témája, mi annak a vállalatnak a profilja, amelynek 

képviselője szintén kérdező lesz. A vizsgáztatók habitusát a korábbi vizsgák alkalmával 

legtöbbször megtapasztaltuk, ne hagyjuk figyelmen kívül!  

A záróvizsgán először a diplomadolgozati témával kapcsolatos munkánkat, projektünket 

mutatjuk be, hangsúlyozva a célkitűzéseinket, az alkalmazott módszertant, a saját 

megállapításainkat és az azokon alapuló következtetéseket. Akkor öltöztetjük megfelelő 

köntösbe az előadásunkat, ha a kérdezőbizottságból az érdeklődést és nem a vizsgáztatási vagy 

tanítási kényszert váltjuk ki. 

A záróvizsga második felében az írásban elkészített vázlat hivatott biztosítani, hogy a felelet 

átfogó, lényegretörő, kellően részletes, összefüggésekre koncentráló, valós és aktuális 

kérdésekhez kötött legyen. Lényeges, hogy legyünk felkészülve a szakmai „barangolásra” is, 

amelynek a lehetséges irányait csak feltételezhetjük, és remélhetjük, hogy valamely másik 

tételhez kötve megfelelő beszélgető partnerévé válunk a kérdezőnek. Kifejezetten jellemző a 

szakmai beszélgetés kezdeményezése akkor, ha a tétel önmagában „száraz”, jellegét tekintve 

magolandó, visszamondandó kategóriába sorolható. Felkészülni a kérdezőkből annyit tesz, hogy 

bármelyik tételre adott válaszunkat az ő érdeklődési területük felé tudjuk irányítani, ahhoz tudjuk 

kapcsolni, abból merítve tudunk példákat mondani. Kockázatos, ha minden tudományunkat 

leírjuk és elmondjuk, hiszen így a további kérdésekre nem tudunk válaszolni, legfeljebb 

visszautalunk, ami nem jó stratégia. Az is kockázatos ugyanakkor, ha nem kellő mélységig 

részletezzük a tételt. Ha azonban ismerjük az egyes tételek közötti kapcsolódásokat, illetve a 

bizottságot, akár mi is irányíthatjuk a beszélgetést. Ennek azonban feltétele a nagyon alapos 

felkészülés, amelynek a leginkább hatékony módja az értve tanulás. 
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Példák záróvizsga tételekre 

Domináns a magolnivaló, visszamondandó 

− A tenyésztőszervezetek joga, kötelessége, feladata 

− A takarmányok emésztése, azonosságok és különbségek az egyes hasznos 

háziállatfajokban 

− A gazdálkodás eredményességének mérése; hozam és termelési érték; 

jövedelemkategóriák, jövedelmezőség, (állattenyésztési példákon keresztül) 

− A keltetés biológiai, fizikai, technológiai feltételei, specialitások az egyes 

baromfifajoknál. 

− Különböző hasznosítású borjak és tenyészüszők felnevelésének tartási, takarmányozási 

technológiája 

− A szója termesztéstechnológiája, agronómiai gyakorlata 

− A szerves trágya felhasználás Magyarországon, jelentősége, a szervestrágyázás 

technológiájának szakmai követelményei 

− A napraforgó termesztéstechnológiája, agronómiai gyakorlata 

− Írja le a multielemes analízis fő lépéseit és a különböző lépésekhez tartozó hibák becsült 

nagyságát, továbbá részletezze a mintaelőkészítés lépéseit 

− Részletezze a gázkromatográfia alapelvét és módszerét, valamint a készülék felépítését. 

− Analitikai és mikrobiológiai célú mintavétel szempontjai 

− Az EU legfontosabb természetvédelmi tárgyú jogszabályai és ezek magyarországi 

adaptációja (jogi, közigazgatási és gyakorlati szempontból) 

− A cukorrépa termesztéstechnológiája, agronómiai gyakorlata 

− A szántóföldi növényfajták minősítése, GM növények 

− Növénytermesztési ágazatok hatékonysága és főbb mutatói 

− Borászati technológia 

− Aprítás és passzírozás művelete 

Hogyan kezdjünk hozzá? 

Tisztázzuk, hogy a tétel kifejtésénél mit várnak tőlünk. Elegendő-e például egy jogszabály 

tartalmi ismertetése (jog, kötelesség, feladat), az azonosságok és különbségek nevesítése, egy 
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technológia ismertetése, aktuális számszerű mutatók felsorolása, vagy lépések, módszerek, 

eszközök ismertetése? A válasz az záróvizsga céljának megfelelően: nem.  

Feladat: válasszunk egy tételt és készítsünk gondolattérképet! 

Helyezzük a középpontba a tétel tárgyát, majd illesszük azt a tágabb értelemben vett szakmai 

ismereteink rendszerébe, megjelölve a kapcsolódási pontokat, azok jellegét, hierachiáját. A 

gondolattérkép egyszerre alkalmas a téma lényegének kiemelésére, az összefüggések 

megértésére és a kulcsszavak megjegyzésére, hatékonyságát az adja, hogy a megrajzolás 

folyamatába épül be a megértés, továbbá a rendszer vizuálisan is átláthatóvá válik, és akár a 

fényképező memória is hatékonyan kihasználható.  

Lásd még: http://www.tmt-tanulas.com/index.php?gondolatterkepek  

Példák (angol nyelven):  

https://www.mindmeister.com/192028163/agriculture  

https://ucanr.edu/blogs/UCCESonoma//blogfiles/34725_original.jpg   

https://mindmapdigest.files.wordpress.com/2011/04/98a39-naturalfarming.jpg  

http://www.mindmapcharts.com/index.php/general-studies/geography/indian-geography/2943-

types-of-farming-in-india-mind-map  

 Kifejtendő, az alapismeret szerkezete magolandó 

− A KAP 2014-2020 hazai vonatkozásai, különös tekintettel az állattenyésztési ágazatok 

támogatásaira 

− Gabonafélék és termékeik minőségvizsgálata táplálkozás-élettani és élelmiszerbiztonsági 

szempontból 

− A tápanyag-gazdálkodás ökonómiai értékelése 

− Az üzemi trágyázási tervkészítés fontosabb szempontjai és értékelése 

− A paradicsom és paprika integrált növényvédelme 

− A hagyma integrált növényvédelme 

− Reológiai vizsgálatok szerepe az élelmiszerek minőségvizsgálatában 

− Nemzeti Biodiverzitás-megőrzési Program és Cselekvési Terv (eszmék, irányok, 

realitások) 
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− A nemzetközi természetvédelmi egyezmények (bi- és multilaterális), valamint ezek hazai 

vonatkozásai 

− Extrakciós műveletek jellemzése 

Hogyan kezdjünk hozzá? 

Ezesetben is a tantárgyi vizsgák anyagai képezik a felkészülés alapját, de jellemzően több, akár 

jelentős számú elemi tételt kell szervesen összekötnünk, így a kihívást a tétel szerteágazó 

vonatkozásai jelentik. Előny azonban a témamegjelölés esetén jellemző szabadon irányítható 

beszélgetéssel szemben, hogy monológunkat láncszerűen fűzhetjük egy gondolatmenet mentén, 

felvezetéssel, egymásból következő elemekkel. Mivel a bizottság érdeklődve hallgatja, hová tart 

a gondolatmenet, mire térünk ki, esélyünk van rá, hogy nem szakítanak félbe és veszik át a 

beszélgetés fonalának irányítását. Ehhez azonban jól felépített, kiegyensúlyozott, hangsúlyos 

elemek sorából álló vázlatra van szükség, mellőzve a lényegtelen részeket (például a 

definíciókat) és a kalandozást, különösen az általános és a specifikus közötti logikátlan oda-

vissza váltásokat.  

Válasszunk egy tételt és készítsünk gondolattérképet! 

 

A záróvizsga célja nem a lexikai ismeretanyag visszakérdezése, hanem a szakmai kérdésekben 

való gondolkodni tudásról való megbizonyosodás! Mutassunk rá, hogy a záróvizsgán 

visszamondandó és logikusan levezetendő típusú tételek/kérdések csak látszólag térnek el a 

kifejtés logikája és mélysége tekintetében, ugyanis mindkét típusnál a rendszerben történő 

gondolkodásról adunk számot. 

Fordítsuk le a gondolattérképet a fő vonal mentén szerkesztett vázlatra oly módon, hogy a 

tételhez az írásos tananyagokban, oktatási segédanyagokban, jegyzetekben található minden 

kapcsolódó részt belefoglalunk! 

A vázlatban ezt követően jelöljük meg a gondolatmenet folytonossága szempontjából 

meghatározó, kihagyhatatlan elemeket és emeljük ki a kulcsszavakat!  

Próbáljuk ki, hogy emlékszünk-e a kulcsszavak definíciójára! Válasszunk egy kulcsszót azok 

közül, amelyeknek a meghatározását csak pontatlanul tudtuk felidézni! Emlékezzünk arra, hol 

tanultuk, és melyik tankönyvben, jegyzetben, oktatási segédanyagban található!  
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Az információforrásra való emlékezésnek éppen olyan értéke van, mint magának a lexikai 

tudásnak. Szentgyörgyi Albert (1893-1986) Nobel-díjas orvos, biokémikus tudással és tanulással 

kapcsolatos mondásai:  

„A könyvek azért vannak, hogy megtartsák magukban a tudást, mialatt mi a fejünket valami 

jobbra használjuk. Az ismeretek számára a könyv biztosabb otthont nyújt. Az én fejemben 

bármilyen könyvszagú ismeretnek a felezési ideje néhány hét. Így hát az ismereteket biztos 

megőrzésre a könyveknek, könyvtáraknak hagyom, és inkább horgászni megyek, néha halra, néha 

új ismeretekre.” 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, 

megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja azt a 

munkát, amit szeretni fog.” 

 

Tantárgyakon átívelő, ismeretek oksági alapú összekötését igénylő, esetenként általános, széles 

szakmai ismeret szükséges, szabadon irányítható beszélgetés mindkét fél által 

− A tenyésztésszervezés Magyarországon 

− A baromfihús előállítás (broiler) gazdasági kérdései 

− Az állattenyésztés gazdasági és társadalmi szerepe, nemzetgazdasági jelentősége. Az 

ágazatok teljesítménye, fajlagos mutatói 

− A növénytermesztés gazdasági szerepe, jelentősége 

− Az élelmiszergazdaság fejlődésének nemzetközi vonatkozásai, globális fejlődési 

tendenciák 

− Az élelmiszeripari innováció helyzete az EU-ban és Magyarországon 

Hogyan kezdjünk hozzá? 

A széles szakmai ismeretet feltételező tételek valóban egyenrangú szakmai beszélgetést tesznek 

lehetővé vizsgázó és vizsgáztató között. A hallgató magabiztossága ugyanakkor nemcsak a 

tudásától, de a személyes adottságaitól is függ, továbbá attól, hogy hogyan ítéli meg a saját 

szerepét a záróvizsgán.  

A tételek rendszerek ismeretére irányulnak. A sikeres felelet feltétele a rendszerelemek 

egymáshoz való viszonyának átlátása, és az a képesség, hogy értékelni tudjuk, hogyan reagálnak 

az egyes rendszerelemek, ha valahol változás történik.  
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Válasszunk egy záróvizsgatételt, és sorakoztassuk fel a tétel témájának építőköveit! Határozzuk 

meg a téma kifejtésének legvalószínűbb irányát!  

Az időbeli trend, fejlődés ismertetése egy síkon, az idő síkján történik, míg a hazai – nemzetközi 

helyzet ismertetése jellemzően összevetéssel, beágyazással történik, az egymásra hatást 

hangsúlyozva. Ha az időben előre haladva ismertetjük a tényeket, de szakaszonként kitekintéssel 

élünk – bizonyítva széles látókörünket –, fontos, hogy a hansúlyt mindvégig a fő szálon tartsuk, 

ne hagyjuk, hogy a beszélgetés, akár véglegesen, mellékszálra terelődjön. 

Dolgozzuk ki a fő szálat a meghatározó logika mentén, majd minden elemnél sorakoztassuk fel 

a lehetséges mellékszálakat! Ezzel a gyakorlattal valójában a vizsgabizottság részéről felmerülő 

minden lehetséges kérdést azonosíthatunk.  

A vázlatot jelenítsük meg hierarchikus fa struktúrában! 

A záróvizsga kétirányú kommunikáció formájában zajlik, így célszerű ilyen módon is 

felkészülni, hogy magabiztosságunk ne az ilyen jellegű új élmény miatt csorbuljon. Ne felejtsük: 

mindig a megmérettetés formájának megfelelően teszteljük a tudásunkat! 

Feladat: Azonos tételhez dolgozzunk ki legalább párban vagy többen, közösen, egy hierarchikus 

fa struktúrát egy adott jegyzet felhasználásával! A szakmai tartalom és logikai felépítés így 

mindenki számára egyértelmű és egységes. Mindenki válasszon egy irányvonalat, ami legyen 

személyenként eltérő! Elvileg mindenki felkészült a struktúra összes ágát tekintve, így alkalmas 

szakmai kérdések feltevésére. 

Válasszunk egy „vizsgázót”, a többiek a „vizsgabizottság tagjaiként” szabadon irányíthatják 

majd a beszélgetést! A vizsgázó feladata, hogy a beszélgetés fonalát mindenképpen az eredeti 

iránynak megfelelően tartsa, kanyarodjon arra vissza, miközben megfelel a kérdezők 

elvárásainak, akik éppen a fő vonaltól próbálják eltéríteni a vizsgázó feleletét. 

A feladat elvégzésével látni fogjuk, hogy egy adott tételből a felelet hány féle irányt vehet attól 

függően, hogy a kérdező mely szakterületet képviseli, és vannak-e „kedvenc” témái, amelyeket 

szinte minden tételhez képes valamilyen módon hozzákapcsolni.  

Egyúttal kipróbáljuk magunkat, hogy képesek vagyunk-e a szakmai tudásunkat a 

kommunikációban való dominancia képességével ötvözni, ami nem lesz mellékes a valós 

munkakörnyezetben. 
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3. Gyakorlati rutin elsajátítása (Kovács Szilvia) 

 
Az első fejezet végén megfogalmaztuk, hogy a kurzus legfőbb céljai az alapos felkészítés  

− a vizsgákra és a záróvizsgára (2. fejezet) 

− a tanórai aktivitásra, képességszerzésre (3. fejezet) 

− összefüggő gyakorlatra, diplomadolgozat elkészítésére (4. fejezet).  

A lexikai tudás megszerzésével a hallgató egy fontos láncszemét teljesíti annak a folyamatnak, 

amely során elsőéves egyetemistából versenyképes mérnökké válik. A munkaerőpiacra való 

sikeres kilépéshez, beilleszkedéshez, helytálláshoz, a szakmai előmenetelhez nélkülözhetetlen 

továbbképzéshez azonban alapvető pillér a gyakorlati rutin megszerzése. Ennek hiányában a 

leendő mérnökjelölt nem lesz képes a mindennapi gyakorlat gerincét képező projektalapú 

szemlélet és gondolkodás elsajátítására vagy, ami a legfontosabb, alkalmazására.   

A kompetencia-alapú oktatás mára már gyakorlattá vált rendszerében is lehetőség van újabb, 

innovatív tanulási módszerek, alternatív tananyagok és az ezeket összefogó tanulásmódszertani 

útmutatók alkalmazására. 

3.1 Újszerű feladatok és oktatástechnikák 
 
A konstruktivista pedagógia lényege a tanultak valós kontextusba történő beágyazása. Ennek 

alapvető eleme a hagyományos oktatói és hallgatói szerepek átalakulása. Az oktató szerepe a 

szakmai gondolkodásmód kialakítása, a szakterületi összefüggések megértetése, valamint a 

projektszemléletű probléma-megoldás készségének rutinszerűvé fejlesztése. A hagyományos 

értelemben vett információ értéke másodlagossá válik. A hallgatók aktív szerepet vállalnak saját 

képzésükben, a tudásuk alkalmazásának és erre épülve a képességeik készségszintű 

gyakorlásának meghatározó szerepe van abban, hogy a diploma birtokában a munkaerőpiacon 

valóban meg tudjanak felelni a szakmai végzettségük szerint velük szemben támasztott 

elvárásoknak.  

Az új szemléletű pedagógia eszközrendszerét új szemléletű feladattípusok valamint direkt vagy 

indirekt oktatási technikák jelentik, melyek az alábbiak: 
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1. A komplex probléma-megoldásra irányuló feladattípusok esetében ismert a kiinduló állapot 

és a célállapot, a megoldási alternatívák különböző szempontú elemzése és értékelése a hallgató 

feladata.  

2. A statikus probléma-megoldás jellegű feladatok kevésbé komplexek, esetükben a gondolkodás 

menete gyakorolható be bizonyos szakmai típusfeladatok vonatkozásában. Az oktató határozza 

meg a problémát és a megoldás célját, a hallgató feladata a probléma értelmezése, a megoldási 

stratégia tervezése és az alternatíva kiválasztása, végül a terv végrehajtása és az eredmények 

értékelése.  

3. Dinamikus probléma-megoldó feladattípusokkal is támogathatjuk a komplex 

gondolkodásmód rutinszerű követését. Tipikusan ilyen feladat az, amely esetében az elméleti 

tananyag leadásának struktúráját, egymásra épülő lépéseket követő részfeladatokat, önálló 

munkát adunk a hallgatónak. A feladat megoldása az egyéni érdeklődésnek megfelelő speciális 

területen történik, a hallgató a tanórai eszközrendszer, irányított menetrend szerint, de saját 

projekten dolgozik.  

4. A következtetéses problémák esetében adott problémák sokaságából kell felismerni egy 

szabályt, amely ily módon az induktív ismeretszerzési folyamat részét képezi. Maga a probléma 

megfogalmazás a komplex látásmód érvényesülését célozza, ugyanazon jelenségre, összefüggés-

Komplex probléma-megoldásra irányuló feladatok

Statikus probléma-megoldás jellegű feladatok

Dinamikus probléma-megoldó feladattípusok

Következtetéses problémák megfogalmazása

A probléma alapú oktatás

A kooperatív problémamegoldás
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rendszerre kell a hallgatónak érvényes, releváns és megvalósítható célkitűzéseket 

megfogalmaznia.  

5. A probléma alapú oktatás a tananyag hagyományostól eltérő, problémaközpontú tervezését 

igényli. A téma feldolgozása mindig egy, a témához kötődő, azt teljesen vagy részben lefedő 

probléma felvetésével kezdődik, amelynek megoldásához a hallgatók elsődlegesen az adott téma 

ismeretanyagát használják információforrásként.  

6. A kooperatív problémamegoldás a problémák megoldásának párban vagy csoportokban 

történő folyamata, amelyben valamennyi csoporttagnak saját, jól elhatárolódó feladata van.   

 

3.2 A tanulási folyamat lépései a gyakorlati rutin elsajátítása során 
 

Ahhoz, hogy a lexikai ismereteken alapuló, alkalmazott gyakorlati feladatokat meg tudjuk 

oldani, az oktató egy tanulási folyamaton vezeti végig a hallgatót, melynek eredményeképpen a 

hallgató elfogadja a feladat szükségszerűségét, megérti annak értelmét és a napi gyakorlatban 

való hasznát. A folyamat természetesen feltételezi a hallgató minimális érdeklődését és 

lojalitását a szakterület vagy szaktárgy felé. A folyamat lépései: 

 

 

A figyelem felkeltése az oktatási folyamat kiinduló eleme és a gyakorlati rutin megszerzéséhez 

vezető úton is kiemelt jeletőségű. Egyértelműen oktatói feladat. A hallagtó motiválása és 

informálása az elvégzendő feladat céljáról és értelméről megkérdőjelezhetetlen. Eleve kudarcra 

ítélt az a gyakorlati óra, amely során a hallgató úgy végez laboratóriumi gyakorlatot, vagy úgy 

vesz részt egy terepgyakorlaton / üzemlátogatáson, hogy fogalma sincs arról mit, miért csinál 

a figyelem 

felkeltése

új ismeretek 

elsajátítása

az új ismeretek 

rendszerszintű 

elhelyezése 

az ismeretek 

megértése 

elmélyítése

önállóság 

tesztelése 

készségek 

projektszintű 

alkalmazása 
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vagy miért viszik el az adott helyre. A figyelemfelkeltés egyik módja a provokatív kérdések vagy 

a fiatalokhoz közelálló témákhoz kapcsolódó kérdések, problémák felvetése. 

 

Az új ismeretek elsajátítása többrétű. Magába foglalja az előzetes ismeretek felidézését 

(középiskolai tudásanyag, alapozó tárgy anyaga), valamint az új ismeretek bemutatását, 

elemzését, a fogalomalkotást, a szabályalkotást és a következtetést. A mérnöki és az agráriumhoz 

kapcsolódó szakterületen előzetesen elvárt ismeretnek minősül a természettudományos 

tantárgyak (kémia, biológia, fizika, matematika, informatika) szakmai szókincse és 

összefüggésrendszere. Az új egyetemi ismeretanyag erre épül, vagy ezt egészíti ki, pontosítja. A 

hiányos ismeretek alapjában kérdőjelezik meg az oktatási munka és a gyakorlati rutin 

megszerzésének hatékonyságát, ezért a hallgató részéről ajánlott a témához kapcsolódó ismeretek 

átismétlése, az oktató pedig emlékeztető kérdésekkel, az anyag közös átbeszélésével vagy a 

diverz hallgatói tudásszint egységesítésével segítheti a diákok felzárkózását. 

 

Az ismeretek rendszerszintű elhelyezése azt jelenti, hogy a hallgató a kiadott feladat végzése 

során megérti, hogy a tantárgy ismeretanyagában hol helyezze el a témát, mely elméleti 

anyagrészhez kapcsolható és milyen további tématerületek épülnek rá vagy egészítik ki. Példa: 

egy karsztbokorerdőt és egy löszgyepet érintő növénytani terepbejáráson megérti, miért tanulnak 

mészkedvelő és löszgyep alkotó fajokat és összekapcsolja az eltérő vegetációképet a talaj fizikai 

és kémiai paramétereinek markáns eltérésével, melyeket a talajatani gyakorlatok során sajátított 

el.  

 

Az ismeretek megértése elmélyítése az előző három lépés tartós összakapcsolását és rögzülését 

jeleni, mely alkalmassá teszi a hallgatót a későbbi típusfeladatok valamint komplexebb feladatok 

elsajátítására. 

 

Az önállóság tesztelése megfelel „a puding próbája az evés” népszerű szólás szakmai 

megvalósításának. Mind a hallgatónak, mind pedig az oktatónak visszaigazolást nyújt a 

gyakorlati rutin elsajátításának pillanatnyi állapotáról. A hallgató egy új feladat elvégzésével 

felmérheti, hol tart a folyamatban, megértette-e a gyakorlat célját, menetét és eredményét. Az 

oktató pedig egy hasonló hallgatói feladat kiadásával és értékelésével, saját tanítási munkájának 
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hatékonyságát mérheti le és vonhatja le a következtetéseket. Az önállóság tesztelésének (az új 

ismeretek alkalmazásának) két formája létezik: a reproduktív és a produktív. Reproduktív 

esetben az eredeti feladathoz hasonló típusfeladatokat oldunk meg (tulajdonképpen gyakorlunk), 

ezáltal a hallgatói készségeket fejlesztjük. Produktív esetben az eredeti feladaton alapuló, de attól 

eltérő feladattípust oldunk meg, mellyel a hallgató jártasságának fejlődéséhez járulunk hozzá. 

 

A készségek projektszintű alkalmazása jelenti a hidat a hallgatói lét és a munkaerőpiacon sikeres 

új mérnök vagy agrárszakember között. Bármely tématerületen a projektszintű gondolkodás 

mára az elvárt készségek közé emelkedett. Az a hallgató, aki képes egy problémát 

megfogalmazni és képes a korábbi elméleti és gyakorlati ismeretanyagát konstruktívan, 

témaorientáltan, innovatív elemekkel kiegészítve, kooperatív formában felhasználni, a 

szakmájában megbecsült és elismert szakemberré válhat. Ehhez segítséget nyújthat, ha már az 

egyetemen a (főleg végzős) hallgatók projektípusú feladatokat kapnak, vagy egyes cégek 

hasonló feladatot végző munkatársait vendégelőadóként meghallgathatják. 

 

3.3 A rutinhoz vezető út mérföldkövei: laboratóriumi gyakorlat, terepgyakorlat, 
üzemlátogatás 

 
A mérnöki és agrárkézési területhez köthető, a gyakorlati rutin megszerzését és elsajátítását célzó 

tipikus feladattípusok az alábbiak: 

− laboratóriumi gyakorlatok 

− terepgyakorlatok  

− üzemlátogatások. 

Valamennyi agráriumhoz tartozó BSc és MSc képzésben, számos alapozó és szakmai tárgy 

használja ezeket a feladattípusokat. Bár a cél közös, miszerint az elméleti tudást gyakorlat által 

mélyítsük el, mégis vannak eltérések a gyakorlati feladattípusok és a hozzájuk kapcsolódó 

tanulási folyamat elemei között.  
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A gyakorlati rutin megszerzését célzó feladattípusokat használó tárgyak a mezőgazdasági 

mérnök és a természetvédelmi mérnök BSc képzéseken 

 

Szak Laboratóriumi gyakorlatok Terepgyakorlat Üzemlátogatás 

M
ez
ő

ga
zd

. m
ér

nö
ki

  

B
Sc

 

• Növénytan, Növényélettan 
• Állattan, Állatélettan 
• Általános és szervetlen 

kémia, Szerves és biokémia  
• Talajtan 
• Mezőgazdasági és 

élelmiszeripari mikrobiológia 
• Genetika és biotechnológia 
• Vízgazdálkodás 

• Növénytan 
• Állattan 
• Vízgazdálkodás, 

Környezetgazdálkodás  
• Kertészet 
• Növénytermesztéstan 
• Növényvédelem 
 

• Mezőgazdasági 
alapismeretek I-II. 

• Műszaki ismeretek 
• Növénytermesztéstan  
• Állattenyésztéstan 
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• Növénytan 
• Állattan 
• Mezőgazdasági kémia 
• Talajtanbiológia 
• Vízgazdálkodás, 
• Környezetgazdálkodás 

 

• Magyarország földtana 
és természetföldrajza 

• Természetvédelem 
• Természetvédelmi 

állattan I-II.   
• Természetvédelmi 

növénytan I-II.  
• Természetvédelmi 

élőhelykezelés 
• Geoinformatika 
• Terepi vizsgálati 

módszerek   

• Gyógynövényismeret 
• Műszaki ismeretek 
• Kultúrtörténeti 

értékek védelme 
 

 

A hallgatói attitűd kettős a fenti óratípusokkal kapcsolatban. Vannak, akik ezeken az órákon 

szeretik meg a tárgyat, értik meg az elméleti anyag lényegét és lelkesen, konstruktívan, aktívan 

vesznek részt a munkában. A hallgatók másik része unalommal vegyített közönnyel, passzívan 

van jelen és nem is törekszik az anyag megértésére, sőt, nem érti, miért van rá szükség. A kurzus 

egyik célja, hogy e hallgatói csoport is megértse és elfogadja ezen óratípusok szerepét az 

oktatásban. Aki e törekvések ellenére is egy kötelező rosszként éli meg ezeket az alkalmakat, 

bizonyosan rossz szakirányt és képzést választott. 

A továbbiakban valamennyi feladattípus általános bemutatásra kerül, majd konkrét feladatok, 

típusfeladatok következnek, amelyek alkalmasak lehetnek egy jobb, tudatos tanulás 

elsajátításában, de mindenképpen gondolatformáló hatásúak. 
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A laboratóriumban végzett munka más természetű, mint az egyetemi csoportban tartott frontális 

vagy egyéb (csoportos, páros stb.) foglalkozás. A kísérletező munka nagyobb önállóságot kínál, 

de ugyanakkor nagyobb fegyelmet és közössségi magatartást követel mindannyiunktól. 

Jellemzően egy problémafelvetésével indul, melyet a részletes vizsgálat majd a megoldás követ. 

A laboratóriumi munka elsajátításával nem egyszerűen egy laboratóriumi technikát sajátítunk el, 

hanem a természettudományok alapvető módszerével, a kísérletező, kutatótevékenység 

elemeivel ismerkedünk meg. 

A terepgyakorlatok során célunk az elméleti képzés során elsajátított lexikai anyag természetes 

közegben, valós kontextusban való megfigyelése, monitorozása. Időtartalma témafüggő, egy pár 

órás jól átgondolt terepbejárás vagy terepen elvégzett gyakorlat (pl. talajtani mintavételezés) is 

lehet hatásos, de a táj- vagy vegetációszintű megfigyelésekhez több napos terepgyakorlat 

javasolt. 

Az üzemlátogatások legtöbbször kötött programú, idegen előadók által vezetett, az információk 

passzív befogadását lehetővé tevő célzott tanulmányi utak. Jelentőségük az elméleti alapokon 

nyugvó tudás és annak a gyakorlatban történő megjelenésének szempontjából óriási. Számos 

esetben a hallgató ekkor fogadja el véglegesen, hogy amit az egyetemen tanul, nem öncélú, 

felesleges, hanem egy tudatosan átgondolt, szakmai alapokon nyugvó tanterv része, amely végül 

a munkerőpiacon manifesztálódik.  

3.1.1 Gyakorlati rutin elsajátítása laboratóriumi gyakorlatok keretében 
 

Bár különböző szakosodású laboratóriumformák létezenek, mégis vannak közös eszközök 

szabályok, amelyeket rögtön a munka elején meg kell tanulni és szigorúan be kell tartani. A 

mérnöki és agrárterületen szerzett végzettség lehetőséget teremt arra is, hogy laboratóriumban 

dolgozzunk vagy laboratóriumot vezessünk, ezért az egyetemi tapasztalat és megismerés előnyt 

jelenthet a munkaerőpiacon is. 

Viselkedési normák a laboratóriumban: 

− a laboratóriumba csak a legszükségesebb könyvet és füzetet, valamint íróeszközt visszük 

be; 

− laboratóriumban nem eszünk és iszunk, köpenyt viselünk, amelyet begombolva hordunk; 
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− a hosszú, nagy hajat fogjuk össze vagy viseljünk megfelelő kendőt, sapkát, gumikesztyű 

állandó használata nem tanácsos; 

− tilos a fülhallgatós médiaeszköz használata, mert a hallgatott műsor eltereli figyelmünket, 

illetve nem észleljük megfelelő intenzitással környezetünk történéseit; 

− az elvégzésre kijelölt anyagot először olvassuk át, értelmezzük, majd készítsük elő az 

eszközöket, anyagokat; 

− a kísérletes munka során pontosan kövessük az utasításokat, a vegyszerekkel főleg, ha 

maróak, körültekintően járjunk el. A vegyszerekhez kézzel nem nyúlunk, a kupakokat 

azonnal csavarjuk vissza használat után; 

− melegítés során nem hajolunk a hőforrás fölé, valamint a forró és gőzölgő folyadékot 

tartalmazó edényekkel is hasonlóan óvatosan járjunk el; 

− elektromos készüléket csak földelt dugóval és aljzattal működtetünk, forgó működést 

végző készüléket (pl. centrifuga, daráló) csak fedett állapotban üzemeltetünk; 

− boncolás esetén (állatani kísérletek) csak ellenőrzött kísérleti állományból származó 

egyedeket használhatunk, TILOS bármilyen szabadon befogott gerincest felboncolni 

(fertőzésveszély); 

− minden vizsgálat után mossunk kezet, az eszközöket használat után mossuk el, a 

munkafelületet hagyjuk tisztán; 

− tartsuk be a tűz- és munkavédelmi előírásokat, baleset esetén azonnal szóljunk a 

laboratóriumvezetőnek vagy oktatónak. 

A kérdésben bővebben itt tájékozódhat: 

http://www.chem.science.unideb.hu/Oktatas/TKBL0101/TKBL0101seged.pdf 

 

Laboratóriumfelszerlés: A laboratóriumok sokfélesége ellenére is vannak állandó laboratóriumi 

edények (főzőpoharak, kémcsövek, lombikok, pipetták, petricsészék, üvegbot stb) és atóriumi 

eszközök (Bunsen-állvány, kémcsőtartó, gumicsövek, vasháromláb stb.). Ezek mellett kisebb-

nagyobb műszerek is részei a laboratóriumnak (termosztátok, hordozható pH-mérők, vízfürdő, 

hűtő/fagyasztó, centrifuga, vákumszűrő, liofilizáló stb). A laboratóriumok között a speciális 

műszerek jelentik az alapvető eltérést, ezek teszik lehetővé a témaorientált speciális munkát. Egy 

élelmiszeres laboratóriumban természetes műszer a farinográf vagy a gabonák beltartalmi 
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értékeit mérő műszerek, a növénytani-növényélettani laboratóriumban a mikrotómok, a 

mikroszkópok, a Spad-mérők, a klímaszobák/ klímaszekrények, míg a biotechnológiai 

laboratóriumokban a steril fülkék vagy a PCR-készülék. Valamennyi laboratóriumban szigorúan 

szabályozott körülmények közt tárolják a veszélyes vegyszereket, melyeket rendszeresen 

ellenőriznek. 

 

A laboratóriumban végzett munka más természetű, mint az egyetemi csoportban tartott frontális 

vagy egyéb foglalkozás. A kísérletező munka nagyobb önállóságot kínál, de ugyanakkor 

nagyobb fegyelmet és közössségi magatartást követel midannyiunktól. Jellemzően egy 

problémafelvetésével indul, amelyet a részletes vizsgálat, majd a megoldás követ. A 

laboratóriumi munka elsajátításával nem egyszerűen egy laboratóriumi technikát sajátítunk el, 

hanem a természettudományok alapvető módszerével, a kísérletező, kutatótevékenység 

elemeivel ismerkedünk meg. 

 

A laboratóriumi jegyzőkönyv általános formai követelményei 

A kísérletes munka egészét, akár egy hallgatói kísérletet, akár egy komoly kutatási munkát 

dokumentálni kell. Ennek legalapvetőbb módja a jegyzőköny elkészítése, amely tömören 

tartlamazza a kísérlet lényegét. Az egyetemi tanulmányok során (agrár és mérnöki területen is)  

számos laboratóriumi munkát igénylő tárgy esetében előírják a laboratóriumi jegyzőkönyv 

leadását. Természetesen vannak eltérések a tárgyak tekintetében, de vannak általánosan 

követendő ajánlások. Tekintsük át, mire érdemes figyelni!  

− A jegyzőkönyv legfontosabb tulajdonsága a megismételhetőség. Ez azt jelenti, hogy 

olyan módon kell elkészíteni, hogy bárki a mérési jegyzőkönyv alapján a mérést meg 

tudja ismételni.  Alapvető cél, hogy az elkészült jegyzőkönyv a külső szemlélő (oktató) 

számára is világos, áttekinthető, logikus és természetesen szakmailag helyes legyen. 

(Nem mentség az, hogy a hallgatónak tetszik vagy szerinte helyes).  

− az elvárt füzet típusát az oktató általában előre közli, ez tárgyanként változhat. 

Mikroszkópizálás esetén sima füzetet vagy sima A4 lapokat használjunk, melyeket a 

végén (a leadás előtt) össze fűzünk vagy mappába helyezünk. Amennyiben a tárgy nem 

kívánja meg a rajzokat, hanem inkább adatokat rögzít, akkor nem szükséges a sima füzet  
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− mindig legyen címlap (fedlap) vagy felirat a füzeten, mappán (név, évfolyam, szak, 

csoportszám, tantárgy, év) 

(pl. Kíváncsi Ilona, 1. évf. Mg mérnök 1. csoport, Növénytan, 2019 őszi félév) 

− a kísérletek leírása azonos struktúra szerint készüljön, mivel ez növeli az 

áttekinthetőséget 

− a jegyzőkönyv rajzos része ceruzával készüljön, ami lehetőséget ad a későbbi javításra 

(ellenkező esetben újra kell rajzolni a teljes kísérleti anyagot). Tollal esetleg a kísérletek 

címe és a felhasznált anyagok, eszközök listája íródhat (Erről részletes információkat a 

szaktanár ad). 

− a kísérletek ismertetésének ajánlott tagolása:  

• a kísérlet pontos címe (sorszámozás javallott) 

• probléma felvetése röviden (pár mondat) 

•  a vizsgálat menete: felhasznált eszközök és anyagok, modellnövények/állatok 

listája szakszerű megnevezésekkel, a vizsgálat menetének lépései vázlatpontokba 

szedve  

• eredmények, megfigyelések közlése. Ez történhet táblázatban, amelyet előre 

elkészítünk és a kísérlet során töltjük fel adatokkal (pl. ha több kémcsőben 

vizsgálunk különböző összetétélű kivonatokat és a hő hatását vizsgáljuk). Az 

adatokból egyszerű diagramok is szerkeszthetők, ha jobban szemléltetik a 

megfigyelt törvényszerűségeket. Növény- és állattani jegyzőkönyveknél, ahol 

mikroszkópot használunk, a mikroszkópi képet rajzoljuk le (ceruza, színes 

ceruza). A rajzoknak arányosnak kell lenniük és jelmagyarázattal kell 

rendelkezniük. Az áttekinthetőség miatt alapvető követelmény a megfelelő 

méretű rajz. Mindig fel kell tüntetni a nagyítás mértékét (* 400). 

• következtetések levonása, magyarázat szövegesen.  A kísérletek alapján 

megállapítható általánosabb következtetések megfogalmazása. (Számos tárgynál 

a mérési jegyzőkönyvet a tanárral szignóztatni kell az óra végén). 

Bővebben a műszaki területeken javallot formáról az alábbi linken tájékozódhat 

https://inf.mit.bme.hu/edu/other/documentation 

https://slideplayer.hu/slide/2951952/ 



 
 

   42                                                                                                                   
 

Feladat 1: Készítsék el irodalmi források segítségével a 2. feladat (ld. alább) laboratórium 

jegyzőkönyvét! 

A továbbiakban néhány, a tanulási folyamat sémáját követő, az agáriumhoz kapcsolódó 

laboratórium feladat ismertetése következik, melyek áttanulmányozásával a probléma alapú 

gondolkodásmód, kérdésfelvetés-válaszadás menete begyakorolható. 

 

Feladat 2: Tartaléktápanyagok kimutatása egyes kultúrnövények raktározó szerveiben 

Problémafelvetés: A növények a szintetikus folyamataik (pl.fotoszintézis) során számos olyan 

anyagot állítanak elő, melyeket átmenetileg tárolnak a sejtjeikben. Ezek közül a szénhidrátok a 

legkönnyebben mozgósítható, energiadús vegyületek, amelyek nem csak az autotróf hanem a 

heterotróf élőlények fontos tápanyagát képezik. Ezen a tartalétápanyagok gyors mobilizálása 

szolgáltatja a későbbiekben az energiát számos élettani folyamathoz is (pl. csírázás). 

A tanulási folyamat elemei Megvalósulás 
Laboratóriumi munka 

menete 

Figyelem felkeltése 

Vajon valóban búzaliszt van-e 
előttünk, avagy miből sült a 
kenyerünk? 

A tálcán különböző gabonák 
magjai vagy gumói vannak 
(búza, risz, zab, hajdina, 
krumpli) 

Új ismeretek elsajátítása 

− ismétlés 

 

 

 

 

 

 

− új ismeretek 

 
− mely anyagokat tekintjük 

tartaléktápanyagoknak? 
− ezek milyen kémiai 

tulajdonságúak? 
− hogyan lehet kimutatni őket? 
−  jellemzően hol halmozódnak a 

növényben? stb. 
 

− a növényi sejteben a 
leukoplasztiszok raktározó 
szereppel bírnak 

− tipizálásuk a raktározott anyag 
milyensége szerint: proplasztisz, 
elaioplasztisz, amiloplasztisz 

− az amiloplasztisz keményítőt 
raktároz, mikrométeres, jól 
vizsgálható mikroszkóppal 

− fajspecifikus, taxonómiai 
bélyegnek minősül 

 

 

 

 

 

Mikroszkópi vizsgálat: 
kaparék készítése a búzából, 
zabból, hajdinából, rizsből 
stb. (desztvizes lefedés), a 
látottakat jegyzőkönyben 
rögzítjük 
 

 

a kaparékra Lugolt 
cseppentünk (kék szín). 
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− csoportosítás 

Ismeretek rendszerszintű 

elhelyezése, elmélyítése 

 

− hallgatóban letisztul, hogy a 
leukoplasztiszok a plasztiszok 
egyik csoportját képezik és tovább 
tagolhatók  

−  hallgató rájön, hogy az amilo 
plasztiszokról megszerzett sejttani 
(növénytan) információ az 
élelmiszer hamisítások 
kiszűrésében is szerepet játszhat.  

− A taxonómiai bélyegként viselkedő 
keményítő szemcsék 
vegetációrekonstrukciós 
vizsgálatokban is helyet kaphatnak 

 

Önállóság tesztelése  

 

Állapítsa meg a burgonyakeményítő 

típusát 

a korábbi metódust 

alkalmazva burgonya kaparék 

vizsgálata, az eredmények 

rajzolása és értékelése 

 

Feladat jellege: valós kontextusba helyezett, komplex problémán alapul, statikus probléma-

megoldást igényel (szabályos gondolatmenet alkalmazása), egyénileg megoldandó. Az egyes 

paramétereket (a tartaléktápanyag milyensége) laboratóriumi körülmények között kell kimutatni.  

 

Feladat 3: Sejtfalvastagodások vizsgálata különböző fajok pollenjein 

Problémafelvetés: A sejtfal csak a növényi sejtre jellemző sejtalkotó.  Legnagyobb részben 

cellulózból épül fel. Számos növény esetében a citoplazmából még további anyagok rakódhatnak 

ez eredeti sejtfalra, mely sajátos felépítésű és megjelenésű lehet. Vajon láthatóak-e ezek az 

eltérések? Van-e ennek gyakorlati haszna? 

A tanulási folyamat elemei Megvalósulás 
Laboratóriumi munka 

menete 

Figyelem felkeltése 

Honnan tudják a meteorológusok, 
hogy milyen pollenek szállnak 
levegőben? (pollenkoncentráció-
jelentés az esti meteorológiai 
hírekben) 

A tálcán különböző fajok 
virágai vagy pollenjei.  
Előre elkészített festett 
metszeteket vagy frissen 
gyűjtött virágok pollenjeit 
használjuk (napraforgó, 
parlagfű, kukorica stb.)  

Új ismeretek elsajátítása   
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− ismétlés 

 

 

 

 

 

 

 

− új ismeretek 

− melyek azok a sejtalkotók, melyek 
csak a növényekre jellemzőek? 

− milyen anyagú a növényi sejtfal? 
− lebonható/emészthető az 

állati/emberi szervezet által? 
− mely szervhez köthető a pollen 

képződés? 
− milyen megporzási módokra 

emlékszik? 
 

− a növényi sejteben a sejtfal felelős 
a sejt alakjáért, szilárdságáért. A 
mitózis telofázisban alakul ki. 

− nem csak cellulózból áll, hanem 
több anyagcsoport változó arányú, 
sajátos struktúrájú rendszere 
(alapanyagok, vázanyagok, be- és 
ráépülő anyagok) 

− vastagodásrsa képes kifelé és 
befelé is, számos vastagodási típus 
ismeretes 

− a cellulóz alapú sejtfal 
ellenállosága miatt jeletős szerepet 
tölt be a táplálkozásélettanban 
(rostban gazdag étrend).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroszkópi vizsgálat: 
tárgylemezre rászórjuk a 
vizsgálni kívánt faj pollenjeit 
(desztvizes lefedés, esetleg 
festés), a látottakat 
jegyzőkönyben rögzítjük, 
felírjuk a nagyítás mértékét is 
 

 

 

Ismeretek rendszerszintű 

elhelyezése az ismeretek 

elmélyítése 

 

 
− hallgatóban letisztul, hogy a 

pollenek is sejtnek tekithetők 
− A fajspecifikus pollenek gyakorlati 

felhasználásának területei: a 
vegetációrekonstrukció, 
pollenanalízis mézhamisítás ellen, 
pollenszennyezés mértéke a 
levegőben (orvosmeteorológia) stb. 

 

A vizsgálat alátámasztja, 
hogy az egyes fajok pollenjei 
mind méretben mind felületi 
mintázatukban 
(sejtfalvastagodás), 
markánsan eltérnek, tehát a 
vastagodás fajspecifikus, 
taxonómiai bélyegnek 
minősül. 

Önállóság tesztelése  

 

Jellemezze valamely virág pollenjét, 

mikroszkópos vizsgálattal 

a korábbi metódust 

alkalmazva tavábbi fajok 

pollenjeinek vizsgálata, az 

eredmények rajzolása és 

öszehasonlító értékelése 

A készségek projektszintű 
alkalmazása 

Pollencsapdázással egy adott 
település pollen szennyezettségének 
elemzése vagy monitorozása 

pollenatlasz készítése 
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Feladat jellege: valós kontextusba helyezett, komplex problémán alapul, statikus és dinamikus 

probléma-megoldást igényel (szabályos gondolatmenet alkalmazása), egyénileg és csoportosan 

is megoldható. Csoportmunka csak komplex feladatok esetén értelmezhető (pl. üledékminta 

pollenelemzésének elvégzése vegetáció rekonstrukciós céllal) 

 

Önálló felkészülés laboratórumi munkára, irányított témafelvetések alapján  

Az alábbi feladatok esetén megfogalmazásra kerülnek problémák és néhány figyelemfelkeltő 

kérdés. A hallgató feladata az önálló felkészülés a laboratóriumi gyakorlatra az elméleti anyag 

alapján, valamint a kiadott feadatok (önálló és projektszintű) elkészítése a laboratóriumi munka 

után.  

 

Feladat 4. A levél szöveti felépítsének vizsgálata 

Problémafelvetés: Vajon minden levél szöveti felépítése azonos? Vizsgáljuk meg néhány zárvatermő 

növény lomblevelének szöveti felépítését friss levelekből készített keresztmetszek mikroszkópi 

vizsgálatával!  

Vizsgálat: kukorica és napraforgó leveléből készítsünk vékony keresztmetszetet pengével, majd vizes 

lefedés után hasonlítsuk össze a látott képeket fénymikroszkóppal (tapasztalatainkról készítsünk rajzot, 

jelöljük a felismert szöveti tájakat, írjunk rövid magyarázatot a rajzok mellé) 

 

Figyelem felkeltése (oktatói kérdés): Miért „furulyázik” a kukorica levele és miért nem mutatja ezt 

a jelenséget a napraforgó? Mi a jelenség szerepe? 

Új ismeretek elsajátítása:  

- ismétlés: Milyen előzetes ismeretekre van szükségem? Fogalmazz meg minél több a levelek 

szövettanával kapcsolatos kérdést és válaszold meg. Gondolkodj el miben tér el alapvetően a 

két faj rendszertanilag! 

- új ismeretek: Gondold át, hogyan kapcsolódik a gyakorlat címe, a probléma felvetése és a 

figyelemfelkeltő kérdés az elméleti órákon elhangzott anyaghoz?  

Ismeretek rendszerszintű elhelyezése, az ismeretek elmélyítése:  Próbálj minél több megállapítást leírni, 

ami összeköti az elméleti és a gyakorlati munkát! (a levél általános szöveti képe eltér a két vizsgált fajnál 

a mikroszkópi képen, melyek ezek, gyűjd listába az eltéréseket, foglald össze a látottak lényegét. Melyik 

eltérés ad választ a furulyázás jelenségére és miért?) 
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Önállóság tesztelése: ismeretlen levélből készült metszetet kapsz, melyet jellemezned kell és meg kell 

határozni milyen növénycsoportba (egy- vagy kétszikű) tartozik? 

A készségek projektszintű alkalmazása: Meghatározott kultúrában a levél szöveti felépítéséből 

számos növényélettani jellemző leszűrhető (pl. C3/C4 fotoszintézist folytat), ami állományszintű 

növénytermesztéstani jellemzőkben is megnyilvánulhat (aszálytűrés, jobb vízgazdálkodás, 

invazivitás, termésmennyiség stb).  

 

Feladat 5. A gyökér vízfelvételének kimutatása 

Problémafelvetés: A gyökér sejtjei által felvett oldatok a szállítószövetbe érve a folyamatos 

utánpótlás következtében bizonyos nyomással emelkednek felfelé. Ez a jelenség a 

gyökérnyomás. Vizsgájuk meg a jelenséget úgy, hogy változtassuk meg közben a környezet 

hőmérsékletét! 

 

Figyelem felkeltése (oktatói kérdés): Mi lehet az oka a növény leszakítása után a felületen 

megjelenő apró vízcseppeknek? 

 

Vizsgálat: előnevelt kukorica növényekkel dolgozunk (10 db). A vizsgálat előtt beöntözzük őket, 

majd 3-t hűtőbe, 3-t termosztátba a többit szobahőmérsékleten hagyjuk. Miután a talajok átvették 

a környezet hőmérsékletét mindegyik növényt 1-cm-re a talajtól visszavágjuk. A növényeket 

főzőpohárral lefedjük és visszatesszük a megfelelő hőmérsékletre. Ezután 1 órán keresztül 

szemcseppentővel gyűjtjük a vizet a vágási felületről külön edényekbe (előre lemért edények)  

Új ismeretek elsajátítása:  

- ismétlés: Fogalmazzon meg minél több a gyökér szövettanával kapcsolatos kérdést és 

válaszolja meg.  

- új ismeretek: Gondoldja át, hogyan kapcsolódik a gyakorlat címe, a probléma 

felvetése és a figyelemfelkeltő kérdés az elméleti órákon elhangzott anyaghoz? 

Tapasztalatairól készítsen rajzot és adatait rendezze táblázatba!  

Ismeretek rendszerszintű elhelyezése, az ismeretek elmélyítése: Az elkészült táblázat alapján 

próbáljon minél több megállapítást leírni a jelenség értelmezése céljából. Kapcsolja össze az 

elméleti anyagot a tapasztalattal!  
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Önállóság tesztelése: Ábrázolja grafikonon, miként függ a gyökér működése a környezet 

hőmérsékletétől! (x-tengely: hőm., y-tengely: folyadék menny). 

 A készségek projektszintű alkalmazása: Végezze el a kísérletet napraforgó növénnyel és 

tapasztalatai alapján fogalmazza meg, hol van az így szerzett információnak gyakorlati haszna! 

 

3.1.2 Gyakorlati rutin elsajátítása terepgyakorlatokon 
 
A terepgyakorlatok során célunk az elméleti képzés során elsajátított lexikai anyag természetes 

közegben, valós kontextusban való megfigyelése, monitorozása. Időtartama témafüggő, egy pár 

órás, jól átgondolt terepbejárás vagy terepen elvégzett gyakorlat (pl. talajtani mintavételezés) is 

lehet hatásos, de a táj- vagy vegetációszintű megfigyelésekhez több napos terepgyakorlat 

javasolt. A busz- vagy vonatközlekedést igénylő terepgyakorlatokon alapvető elvárás a hallgató 

felé a pontosság, az indulási/érkezési idők betartása.  

Viselkedési normák a terepi munka során: 

− a terepi munka terepi öltözetet igényel, kényelmes cipőt, nadrágot, réteges öltözködést 

− a terepre magunkkal vitt holmikat hátizsákban tároljuk (hosszabb út esetén) 

− a terepen tilos a szemetelés, a hulladékot magunkkal kell vinni a legközelebbi 

hulladéktárolóhoz 

− nyári szakmai terepgyakorlatokon mindig vigyünk vizet, napvédő krémet, sapkát  

− mivel a terepen is tanulunk, csak más formában, jegyzetfüzet és írószerszám elvárt 

− szigorú viselkedési szabályok vonatkoznak a Nemzeti Parkokra, Tájvédelmi Körzetekre 

és Természetvédelmi Területekre nem csak a túrázás, hanem a kutatói 

(szakdolgozati/diplomadolgozati) tevékenység kapcsán is. Az alkotmánybíróság 

kimondta: a természet védelme azért fontos - és nem tehető sem jogi sem gazdasági 

megfontolások tárgyává - mert véges javakat véd. A kirándulóknak/kutatónak is 

tudomásul kell venni, hogy ahol a természet kezdődik, véget érnek bizonyos jogok.  

− a Nemzeti Park Igazgatóságok a fokozottan védett természetvédelmi értékek megóvása 

érdekében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 40.§. alapján érvényben 

levő jogszabályok betartását kiemelten ellenőrzik  
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− Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, 

károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása 

− Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, 

szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, 

költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása 

Bővebben az alábbi linkeken: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600053.tv 

https://www.bnpi.hu/hu/hozzaferhetoseg-viselkedesi-szabalyok 

http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus/oldal/latogatasi-szabalyzat 

 

A terepi napló általános ismérvei 

Számos terepmunkát vagy terepbejárást terepi naplóval kell dokumentálni. Az adott szaktárgy, 

(téma) más-más terepi dokumentációt igényelhet. Más tartalmi elemekkel rendelkezik egy 

gyomfelvételezéshez szükséges felvételezési jegyzőkönyv vagy egy talajvizsgálat során készült 

terepi jegyzőkönyv vagy egy földrajzi/növénytani célú terepi napló.  

Az agrárterületen a természetvédelmi mérnök hallgatók kiemelten jó helyzetben vannak, mivel 

többnyire több napos terepgyakorlaton vesznek részt az ország legszebb régióiban. A 

terepgyakorlatokról az oktató megkövetelheti a terepi napló beadását. A terepi naplónak 

nincsenek olyan szigorú elkészítési elvei, mint a laboratóriumi jegyzőkönyvnek, de léteznek 

általános ajánlások: 

− a naplót folyamatosan célszerű vezetni vagy a nap végén összegezni. Ellenkező esetben 

gyakran elfelejtjük hol voltunk pontosan, mikor, mit és miért csináltunk. 

− az oktató által megszabott füzetet használjunk, lássuk el a megfelelő adatokkal (név, 

évfolyam, szak, csoportszám, tantárgy, év) pl. Vándor János, 1. évf. Tv. mérnök 1. 

csoport, Terepi napló, 2019 őszi félév 

− a történéseket napi bontásban, kronológiai sorrendben kell vezetni. Ahol valamely 

jelenséget (pl. geológiai formát, növényzeti foltot, védett növényt/állatfajt) szemléltettek, 

vagy mutattak be számunkra, azt rögzíteni kell. 
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− ajánlott tagolás: 

• pontos, informatív cím  

• időpont, hely megnevezése (javasolt a hely precíz, tájszintű besorolása) 

• előadó neve (külsős szakember esetén) 

• a jelenség megnevezése és rövid tömör leírása (a tájékoztató során nyert 

információk alapján (saját jegyzetek segítségével) 

• rajz+jelmagyarázat, ha szükséges vagy segíti a megértést (pl. bazaltorgonák a 

habitusképe, karsztformák: sztalagmit, dolina, karrmező stb).  

• napjainkban a rajzot digitális eszközökkel készített fotókkal is helyettesíthetjük, 

főleg, ha elektronikusan kell leadni a jegyzőkönyvet 

• következtetések és a látottak rendszerbe illesztése 

Feladat 1: Készítsen terepi naplót egy Bakonyi 2 napos terepgyakorlat nyomán! (Útvonal: 

Szentgyörgy-hegy (bazaltorgonák, tanúhegyek); Tapolcai tavasbarlang; Hegyestű; Szentgáli 

őstiszafás; Fenyőfő (erdeifenyves, bauxitkitermelés), Úrkút (csárdahegyi őskarszt). 

 

Feladat 2: Készítse el egy gyomfelvételezési jegyzőkönyv vázát! (milyen adatokra van 

szükség a fejlécben, hogyan legyen a táblázat tagolva stb) 

A továbbiakban néhány a tanulási folyamat sémáját követő, az agáriumhoz kapcsolódó terepi 

feladat ismertetése következik, melyek áttanulmányozásával a probléma alapú gondolkodásmód, 

kérdésfelvetés-válaszadás menete begyakorolható. 

 

Feladat 3: Növénygyűjtemény készítése 

A mezőgazdasági mérnök és természetvédelmi mérnök hallgatók számára gyakran kiadott 

feladat az önállóan gyűjtött és elkészített növénygyűjtemény. A feladat elkészítése során 

megadott vagy szabadon választott fajokat kell az előírásoknak megfelelően begyűjteni, préselni 

és herbáriumi lapokra ragasztva leadni. A feladat nagymértékben fejleszti a hallgató elméleti 

kurzusokon megszerzett lexikai tudását, a terepi munka (gyakorlati rutin) pedig segít fajok 

pontos felismerését elmélyíteni. A helyspecifitás és az önálló munka nagymértékben fejleszti a 

hallgató igényességének kifejlődését. 

  



 
 

   50                                                                                                                   
 

A növénygyűjtés szabályai: 

– csak napos időben gyűjtsünk, kerüljük a harmatos, eső utáni időszakot 

– ne gyűjtsünk zsenge, fiatal egyedeket (rosszul préselhetőek) 

– több példányt gyűjtsünk, mert lehet, hogy a konzerválás nem sikerül tökéletesen 

– a begyűjtött növényeket itatós papír vagy fekete-fehér újságpapírok között, nehezékkel 

lenyomva préseljük (pl. könyvrakás ráhelyezésével) 

– a lapokat naponta cseréljük 

– a teljesen kiszáradt növényt herbáriumi lapra rögzítsük fel 

A herbáriumi lap tartalmi elemei: 

– jellemzűen a lap bal alsó sarkásba kerülnek az adatok (tollal) 

– a növénylatin és magyar neve 

– családnév (latinul) 

– gyűjtés helye (település neve vagy közeli település neve) 

– élőhely típusa (szántó, tarló, patakparti magskórós, löszpusztagyep stb.) 

– gyűjtő neve 

– gyűjtés időpontja (évszám, hónap) 

 

Készítsen növénygyűjteményt a megadott gyomnövény fajokból (30 db), továbbá a 

lakóhelyén tipikus szabadon választott fajokból (20 db)! (Törekedjen arra, hogy a növények 

jól reprezentálják lakhelye élőhelyi adottságait). 

Kötelezően gyűjtendő fajok listája: 

1. Pipacs - Papaver rhoeas  
2. Tyúkhúr - Stellaria media 
3. Szőrös disznóparéj - Amaranthus retroflexus 
4. Szulákkeserűfű - Fallopia convolvulus 
5. Kis (apró) csalán – Urtica urens 
6. Fehér here – Trifolium repens 
7. Vadrepce – Sinapis arvensis 
8. Papsajt mályva – Malva neglecta  
9. Selyemmályva – Abutilon theophrasti 
10. Fekete csucsor – Solanum nigrum 
11. Apró szulák - Convolvulus arvensis 
12. Közönséges gyújtoványfű - Linaria vulgaris 
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13. Tarlóvirág - Stachys annua 
14. Piros árvacsalán – Lamium purpureum 
15. Ebszékfű - Tripleurospermum perforatum   
16. Olasz szerbtövis – Xanthium italicum 
17. Fekete üröm - Artemisia vulgaris 
18. Mezei aszat - Cirsium arvense  
19. Mezei katáng – Cichorium intybus 
20. Pirók ujjasmuhar - Digitaria sanguinalis  
21. Nagy széltippan - Apera spica-venti 
22. Héla zab - Avena fatua 
23. Kakaslábfű - Echinochloa crus-galli 
24. Zöld muhar - Setaria viridis 
25. Fakó muhar - Setaria pumila 
26. Ragadós muhar – Setaria verticillata 
27. Tarackbúza - Elymus repens (évelő) 
28. Angolperje – Lolium perenne (évelő) 
29. Egérárpa - Hordeum murinum 
30. Csillagpázsit - Cynodon dactylon (évelő) 

 
Feladat 4: Szántóföldi gyomfelvételezés borításbecsléssel 

Problémafelvetés: A mezőgazdasági gyakorlatban a gyomnövények fontos terméscsökkentő és 

minőségromlást okozó növények. Gyors terjedési dinamikájukat számos evolúciós vívmány 

ötvözésének köszönhetik és napjainkban is állandóan változnak, adaptálódnak a megváltozott 

környezeti tényezőkhöz, művelési módokhoz, új fajtákhoz, hibridekhez. Állományuk felmérése 

és monitorozása alapvető a növényvédelmi gyakorlat számára. 

A tanulási folyamat elemei Megvalósulás Terepmunka menete 

Figyelem felkeltése 

Milyen károkat okozhatnak a 
gyommövények a mezőgazdaságban 
és a mindennapokban? 
Lehet-e egy gyógynövény hasznos? 

Az egyetem valamelyik 
bemutatókertjébe (Látókép 
Pallag, Debrecen) megyünk 
ki a hallgatókkal. 

Új ismeretek elsajátítása 

− ismétlés 

 

 

 

 

 
− Soroljon fel olyan tulajdonságokat, 

amelyek hozzájárulnak a gyomok 
sikeréhez! 

− Nevezzen meg egy- és kétszikű 
gyomnövényeket! 

− Mondjon példát allergén 
gyomfajokra! 
 

 

 

 

 

Terepi munka: 
Az előzetesen elkészített 
terepi jegyzőkönyvet 
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− új ismeretek 

− fontosabb egy- és kétszikű 
gyomnövények megismerése fotók 
és herbáriumok alapján 

− a gyomok életformaviszonyainak 
megismerése (T4, G1, TH stb) 

− a gyomfelvételezés gyakorlatának 
változásai az utóbbi 50 évben 

− kavdrátméretek és kvadrátok száma 
különböző kultúrákban 

− Balázs-Újvárosi gyomfelvételezés 
és a közvetlen százalékos becslés 
részletes megismerése 

− terepi jegyzőkönyv előkészítése 

használva csoportosan 
dolgoznak a hallgatók  
Cél: kukorica gyomflórájának 
felmérése 
 
 Mintavételi kvadrátokat 
jelölnek ki (2*2m), melynek 
sarkait rögzítik, feljegyzik a 
gyomfajokat és közvetlen 
borításbecslést (%) végeznek 
a fajok területborítása 
alapján. 
Az idegen fajokat határozóval 
azonosítják be. 

Ismeretek rendszerszintű 

elhelyezése az ismeretek 

elmélyítése 

 

 
− a terepi munka során élő 

környezetükben is felismerik a 
gyomokat 

− átlátják, hogy a különböző 
kultúráknak (kapás, gabona, 
kertészeti stb) más-más 
gyomflórája van.  

 

A felvételezés során nyert 
alapadatokat szintetikus 
táblába rendezve és értékelve, 
képesek jellemezni bármely 
kultúra gyomflóráját. 

Önállóság tesztelése  

 

Végezze el a területen egy őszi 

búzatábla gyomfelvételezését Balázs-

Újvárosi felvételezéssel.  

 

A készségek projektszintű 
alkalmazása 

Végezze el egy adott mezőgazdasági 
terület (kukoricatábla, tarló, burgonya 
stb) gyomflórájának felmérését, 
ennek alapján készítsen egy 
növényvédelmi tervet, hogy milyen 
növényvédelmi beavatkozásokat tart 
indokoltnak. (a költségeket mosrt nem 
kell figyelemmbe venni) 

 

 

Feladat jellege: valós kontextusba helyezett, komplex problémán alapul, statikus és dinamikus 

probléma-megoldást igényel (szabályos gondolatmenet alkalmazása). Az önállóság tesztelése 

reproduktív úton egyénilegvalósul meg, a projektszintű feladat 2-3 fős csoportmunkában, ahol 

minden résztvevő egyértelmű feladatokat végez. 
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Feladat 5: Erdőállományok cönológiai felvételezése 

Problémafelvetés: egy terület flórájáról kétféle képpen nyerhetünk információt: egy flóralista 

készítésével vagy egy jóval részletesebb és több információt nyújtó társulástani (cönológiai) 

felvételezéssel. Mindkét módszer helyes és alkalmas a terület hosszabbtávú monitorozására, a 

növényzetben bekövetkező változások detektálására. A természetvédelmi gyakorlatban a 

növényfelvételezés a vegetáció- és élőhelytérképezésnek is meghatározó eleme. 

A tanulási folyamat elemei Megvalósulás Terepmunka menete 

Figyelem felkeltése 

Mi alapján nevezünk egy erdőt 
gyertyános tölgyesnek? 
Tudjuk-e hogy a kirándulások során 
milyen növénytársulás vesz minket 
körül? Hogyan döntöm el? 
  

Az egyetem 
bemutatókertjében lévő 
erdősávba vagy tetszőleges 
Nagyerdei erdőrészletbe 
megyünk ki a hallgatókkal. 

Új ismeretek elsajátítása 

− ismétlés 

 

 

 

 

 

 

 

− új ismeretek 

 
− Soroljon fel erdőalkotó fafajokat 

hazánkban! 
− Milyen erdőtípusokról tanultak 

korábban? 
− Miben térnek el a különböző erdők 

lágyszárú szintjei? 
− Jellemezzen le egy bükkös erdőt 

(fafajok, lágyszárú szint, 
fényviszonyok stb)! 
 

− fotók és herbáriumok alapján a 
természetes flóra fajainak 
megismerése (több órán keresztül) 

− a fajok életformaviszonyainak 
megismerése Raunkiaer-szerint 
(korábbi órákon) 

− a cönológiai felvételezés 
megismerése és a felhasználás 
lehetőségei 

− kavdrátméretek, kvadrátalak és 
kvadrátok száma különböző 
növényállományokban. Mi alapján 
döntsünk? 

− közvetlen százalékos becslés és a 
Braun-Blanquet skála 
alkalmazásának megismerése  

− a Flóraadatbázis c. könyv 
megismerése, használatának 
begyakorlása 

 

 

Terepi munka: 
Az előzetesen elkészített 
terepi jegyzőkönyvet 
használva csoportosan 
dolgoznak a hallgatók  
Cél: egy erdőrészlet 
cönológiai felmérése. Az első 
becslést közösen, tanári 
vezetéssel végzik. 
 
 Mintavételi kvadrátokat 
jelölnek ki (20*20m), 
amelynek sarkait rögzítik. 
 
Feljegyzik a szintek (gyep, 
cserje, lombkorona szint) 
összborítását Braun-Blanquet 
szerint. Fotókat készítenek. 
Rögzítik a vitalitásra és 
szociabilitásra vonatkozó 
információkat a 
jegyzőkönyvbe. 
 
Faji szinten is elvégzik a 
becslést. 
Az ismeretlen fajokat 
növényhatározóval 
azonosítják be. 
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Ismeretek rendszerszintű 

elhelyezése az ismeretek 

elmélyítése 

 

 
− a terepi munka során élő 

környezetükben is felismerik a 
fajokat 

− átlátják, hogy a különböző 
erdőknek (bükkös, cseres-tölgyes 
stb) más-más gyomflórája van.  

 

A felvételezés során nyert 
alapadatokat szintetikus 
táblába rendezve és értékelve, 
képesek jellemezni bármely 
erdőállomány társulási 
viszonyait. 

Önállóság tesztelése  

 

Az első közösen végzett 

kvadrátfelvételezés után egy újabb 

kvadrát felvételezésének elvégzése.  

csoportmunka a gyakorlaton 

(2 -3 fő) 

A készségek projektszintű 
alkalmazása 

Tetszőleges, a lakhelyhez közeli 
erdőállomány cönológiai felmérése és 
jellemzése életforma és SZMT 
szerint. Az eredmények közlése 
diagramok, ábrák segítségével, 
következtetések levonása. (A 
beadandó feladat része a teljes 
szintetikus tabella) 

csoportmunka tetszőleges 
erdőrészletben, otthoni 
munka. 
Eredménye: egy terület 
cönológiai bemutatása, 
szintetikus tabellával 

 

Feladat jellege: valós kontextusba helyezett, komplex problémán alapul, statikus és dinamikus 

probléma-megoldást igényel (szabályos gondolatmenet alkalmazása). Az önállóság tesztelése 

reproduktív úton valósul meg csoportban, a projektszintű feladat 2-3 fős csoportmunkában ahol 

minden résztvevő egyértelmű feladatokat végez. 

 

Önálló felkészülés az terepmunkára, irányított témafelvetések alapján  

Az alábbi feladatok esetén megfogalmazásra kerülnek problémák és néhány figyelemfelkeltő 

kérdés. A hallgató feladata az önálló felkészülés a terepmunkára az elméleti anyag alapján 

valamint a kiadott feadatok (önálló és projektszintű) elkészítése a terepi munkaután. Az 

üzemlátogatás során saját jegyzetek és fotók készítendők (ha engedélyt kapnak rá). 

 

Feladat 6: Flóralista készítése szikes gyepekben  

Problémafelvetés: hazánk területén különböző gyepek találhatók eltérő növény és 

állatállománnyal. Más flórája van egy homoki-, egy lösz- vagy egy szikigyepnek. A gyepek 

természetességének megőrzése a természetvédelem egyik fontos feladata. Fajkészletük 

nyomonkövetése pedig ennek az egyik eszköze. 

Terepmunka helye: Szikes gyep (Hortobágy környékén, Szálkahalom térsége stb) 
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Figyelem felkeltése (oktatói kérdés): Hogyan ismerem fel a sziki növényközösségeket? Milyen 

módon alkalmazkodnak a növények a sós talajhoz? 

Új ismeretek elsajátítása:  

- ismétlés: Fogalmazzon meg és válaszoljon meg a szikes talajokkal kapcsolatos 

kérdéseket! Soroljon fel sziki növényfajokat! 

- új ismeretek: Dolgozza ki és készüljön fel az elméleti órán tanultakból! (szikes talaj 

és a növény kapcsolata, flóralista készítése stb) A terepi munka során készítsen 

feljegyzéseket és fotókat! 

Ismeretek rendszerszintű elhelyezése, az ismeretek elmélyítése: Próbáljon minél több 

megállapítást leírni, ami összeköti az elméleti és a gyakorlati munkát!  

Önállóság tesztelése: Készítsen flóralistát a területetről!  (Vigyázat! A flóralista ≠ cönológiai 

felvételezés) (beadandó, fényképekkel illusztrált anyag) 

A készségek projektszintű alkalmazása: A hazai szakirodalmak (flóramunkák) használatával 

értékelje a terület flóráját, más szikes területekhez képest. Próbálja meg megállapítani a gyep 

állapotát! (Egyénileg elkészítendő munka, irodalmazással egybekötött értékelő rövid 

tanulmány). 

 

Feladat jellege: valós kontextusba helyezett, komplex problémán alapul, statikus és dinamikus 

probléma-megoldást igényel (szabályos gondolatmenet alkalmazása). Az önállóság tesztelése 

reproduktív formában történik, a projektfeladat egyénileg valósul meg. 

 

Feladat 7: Talajszelvény vizsgálata és talaj típusának meghatározása  

Problémafelvetés: A talajtípus pontos meghatározása csak akkor leheteséges, ha szabályos 

méretű talajszelvényt készítünk és a genetikai szintek vizsgálata nyomán vonjuk le 

következtetésinket. 

Terepmunka helye: Bemutatókert, tetszőleges, nem védett terület 

Figyelem felkeltése (oktatói kérdés): Miért fontos a talajtípus meghatározása a mezőgazdasági 

gyakorlat számra? 

Új ismeretek elsajátítása:  

- ismétlés: Fogalmazzon meg és válaszoljon meg talajokkal kapcsolatos kérdéseket! 

Soroljon talajtípusokat! 
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- új ismeretek: Dolgozza ki és készüljön fel az elméleti órán tanultakból! (a talajok A, 

B, C szintjeinek áttekintő táblázata). A terepi munka során készítsen feljegyzéseket 

és fotókat! 

Ismeretek rendszerszintű elhelyezése, az ismeretek elmélyítése: Próbáljon minél több 

megállapítást leírni, ami összeköti az elméleti és a gyakorlati munkát! Korábbi tanulmányai és a 

talajszelvény képe alapján próbálja meg elhelyezni a talajt a talajok rendszerében. 

Önállóság tesztelése:  

A készségek projektszintű alkalmazása: A hazai szakirodalmak használatával értékelje a terület 

talajviszonyait (Egyénileg elkészítendő munka, irodalmazással egybekötött értékelő rövid 

tanulmány). 

 

Feladat jellege: valós kontextusba helyezett, komplex problémán alapul, statikus és dinamikus 

probléma-megoldást igényel (szabályos gondolatmenet alkalmazása). Az önállóság tesztelése 

reproduktív formában történik, a projektfeladat egyénileg valósul meg. 

 

3.1.3 Gyakorlati rutin elsajátítása üzemlátogatás keretében 
 
Az üzemlátogatások legtöbbször kötött programú, idegen előadók által vezetett, az információk 

passzív befogadását lehetővé tevő célzott tanulmányi utak. Jelentőségük az elméleti alapokon 

nyugvó tudás és annak a gyakorlatban történő megjelenésének szempontjából óriási. A hallgatók 

zöme ekkor fogadja el véglegesen, hogy amit az egyetemen tanul, az nem felesleges, hanem a 

valóságban is meglévő működő rendszer része. Az oktatók törekednek arra, hogy az 

üzemlátogatás az elméleti anyaggal párhuzamosan, arra épülve szerveződjön, de ezt nem mindig 

sikerül kivitelezni. (Ez nem az oktatón múlik.) Az esetek zömében működő üzemekbe/telepekre 

látogatunk, és ott egy helyi, többnyire magasabb beosztású szakmai vezető fogad bennünket és 

tart egy áttekintő tájákoztatást a működés lényegéről. 
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Viselkedési normák az üzemlátogatások során: 

− pontos indulás és érkezés a buszhoz. Egyes esetekben egy napon több üzembe is 

ellátogatunk, ahol pontos időbeosztás szerint várják a csoportot.  

− kényelmes öltözet, terepnek megfelelő cipő, réteges öltözködés 

− a szakmai előadó által elmondott helyi viselkedési és biztonsági szabályok betartása 

− az előadás teljes időtartalma alatt tiszteljük meg a szakembert azzal, hogy csendben 

figyelünk 

− jegyzetfüzet és íróeszköz (fényképező csak akkor használható, ha annak használatát 

megengedték) 

− állattartó telepen a higiéniai előírások betartása, a látogatás után kézmosás 

− a vezetett üzemlátogatás során ne maradjunk le a csoporttól és ne térjünk le a közös 

bejárás útvonaláról. Tudomásul kell venni, hogy bármely látogató csoport még, ha 

átmenetileg is, de kizökkenti a mindennapi munkavégzésből a telep/üzem dolgozóit. Ezt 

az időveszteséget minimalizálni kell. 

A továbbiakban néhány, a tanulási folyamat sémáját követő az agáriumhoz kapcsolódó 

üzemlátogatás részletes ismertetése következik, amelyek áttanulmányozásával a probléma alapú 

gondolkodásmód, kérdésfelvetés-válaszadás, következtetések levonása, komplexebb 

gondolkodás begyakorolható.  

 
Feladat 1: Húshasznú juhttartás technológiájának megismerése 

Problémafelvetés: 

A tanulási folyamat elemei Megvalósulás  Üzemlátogatás menete 

Figyelem felkeltése 

Pedikűr vagy manikűr. Hogyan 
értelmezhető a juhtartásban és vajon 
mi a célja? 

A hallgatók busszal történő 
szállítása a juhtelepre 
előzetesen egyeztetett 
időpontban. 
A szakmai előadók 
(telepvezető, ágazatvezető) és 
a gyakorlat lebonyolításában 
résztvevevők bemutatása.  
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Új ismeretek elsajátítása 

− ismétlés 

 

 

 

 

 

 

 

− új ismeretek 

 
− a gerincesek melyik csoportjába 

tartozik a juh? 
− nevezzenek meg rokon fajokat! 
− mivel táplálkozik? 
− milyen emésztőrendszerrel 

rendelkezik? 
− mekkora hazánk juhállománya? 
− milyen termékek köthetőek a juhoz 

(régen és ma). 
 

− a juh tartástechnológia áttekintése 
− épület és eszközigény 
− humánerőforrás igény 
− takarmányozási kérdések 
− állategészségügyi és ápolási 

kérdések áttekintése 
− a juhtól nyerhető termékféleségek 

(tej, hús, gyapjú, trágya) és azok 
felhasználása 

 

 

 

 

 

Az állatartó telepen szakmai 
vezetés mellett az elméleti 
kurzuson áttekintett 
ismeretek testközelből való 
megismerése. 
 (telepbejárás, istállózó tartás 
épületinek megtekintése, 
ápolási munkák eszközeinek 
bemutatása, fejőberendezések 
műszaki tartalmának 
megimserése, körmözés 
kipróbálása stb). 

Ismeretek rendszerszintű 

elhelyezése, az ismeretek 

elmélyítése 

 

 
− hallgató képes elkülöníteni a 

különböző haszonállatok eltérő 
igényeiből fakadó eltérő tartás 
technológiákat (szarvasmarha/juh) 

− a telepbejárás és a szakmai 
információk nyomán pontos képet 
kap a tartás során nyert termékek 
hasznosíthatóságáról (fő-, iker- és 
melléktermékek)  

− a körmözés, mint ápolási munka 
szerepének megértése: a sántaság 
és bakteriális fertőzések 
megelőzése 

 

A szakember felhívja a 
figyelmet az eltérő 
hasznosítású juhállományok 
tartási körülményeinek 
különbözőségére (tej/hús).  
Buszraszállás, utazás. 

Önállóság tesztelése  

 

Esettanulmány készítése: hasonlítsa 

össze a húshasznú szarvasmarha és 

húshasznú juhtartás technológiáját 

(produktív feladat típus) 

 

A következő órára kiosztott 

feladatok megbeszélése a 

buszon. 

A készségek projektszintű 
alkalmazása 
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Feladat jellege: valós kontextusba helyezett, komplex problémán alapul, statikus és dinamikus 

probléma-megoldást igényel (szabályos gondolatmenet alkalmazása), csoportosan is 

megoldható.  

 

Feladat 2: Primer és szekunder gyógynövény feldolgozási technológiák megismerése 

Problémafelvetés: Gyógynövényekhez a vadon termő fajok gyűjtésével vagy termesztés útján 

juthatunk. Bármelyik módot is alkalmazzuk a fő cél a hatóanyagtartalom megőrzése, mely a 

gyűjtés/betakarítás pillanatától folyamatosan csökken. A szakszerű gyűjtés és betakarítás mellett 

a feldolgozás mikéntje kiemelt jeletőségű a végtermék (teák, illóolajok, balzsamok stb) minősége 

szempontjából. 

A tanulási folyamat elemei Megvalósulás Üzemlátogatás menete 

Figyelem felkeltése 

− Miért olyan drágák a parfümök? A 
parfümkészítés készítés titkai. 

− Hogy készül a Bánfi hajszesz? 
− A kamilla útja a sziki réttől a 

gőzölgő teáscsészéig. 
− Aromaterápia: egy divatos szó, de 

tudjuk, mint jelent? 

A hallgatók busszal történő 
szállítása a balmazújvárosi 
Herbária Zrt. üzemébe, 
előzetesen egyeztetett 
időpontban. 
A szakmai előadók 
(üzemvezető, igazgató) és a 
gyakorlat lebonyolításában 
résztvevevők bemutatása. 

Új ismeretek elsajátítása 

− ismétlés 

 

 

 

 

 

 

 

− új ismeretek 

 
− milyen anyagok felelősek a virágok 

illatáért? 
− hol termelődnek az illatanyagok a 

növényben? 
− sorolj fel gyógynövényeket és 

nevezd meg hatásukat 
− lehetnek-e védettek a 

gyógynövények? 
 

− Az egyes hatóanyag csoportok 
ismertetése (alkaloidok, 
glikozidok, illóolajok, szaponinok 
cseranyagok stb) 

− a gyógynövények primer 
feldolgozásának lényege és formái: 
gyűjtés, válogatás, szárítás és 
illolajkivonás módjai és gépei 

− a szekunder feldolgozás lényege 
(csomagolás, tárolás) 
 

 

 

 

 

 

Az üzemben szakmai vezetés 
mellett az elméleti kurzuson 
áttekintett ismeretek 
testközelből való 
megismerése:  
 
Felvásárlás és tárolás a 
mindennapokban 
 
Szárító gépek (Binder-típusó, 
TSZP, Sirokkó), használat 
közbeni bemutatása, 
illóolajkinyerés gépei, 
drogaprító berendezések 
(csalánlevél), válogatógépek. 
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A csomagoló üzem és a 
kozmetikai részleg bejárása, 
kóstolgatás. 
 

Ismeretek rendszerszintű 

elhelyezése az ismeretek 

elmélyítése 

 

 
− a hallgató a felvásárló 

szerepkörhöz társuló valamennyi 
feladatkört (felvásárlás, minősítés, 
válogatás, feldolgozás, 
csomagolás, szállítás stb.) egy 
telephelyen tudja megtapasztalni, 
tehát a folyamat teljes spektrumáról 
képet kap. 

− az üzem bejárásával a részlegek 
közötti kapcsolatrendszer is 
érthetővé válik 

− hallgató világosan látja az üzem 
piaci helyzetét hazánkban és 
Európában 

 

Az üzem piaci helyzetének 
ismertetése és elhelyezése az 
európai gyógynövény- és 
fűszernövény piacon 
(szakmai előadó). 
 

Önállóság tesztelése  

 

produktív feladat keretében saját 
üzemi jegyzetek felhasználásával egy 
tetszőleges gyógynövény (melyet az 
üzemben használtak) üzemen belüli 
útjának rekonstruálása a felvásárlátsól 
az értékesítésig. 

 

A készségek projektszintű 
alkalmazása 

a céginformációk és személyes 
konzultációk alapján egy adott faj 
vagy fajcsoport regionális 
helyzetének és feldolgozásának jelene 
és lehetőségei 

 

 

Feladat jellege: valós kontextusba helyezett, komplex problémán alapul, statikus és dinamikus 

probléma-megoldást igényel (szabályos gondolatmenet alkalmazása), egyénileg és csoportosan 

oldandó meg. Csoportmunka során a csoport minden tagja egyértelmű részfeladatot kap és old 

meg. 

 

Feladat 3: Kukorica szárítás technológiai elemeinek tisztázása 

Problémafelvetés: A frissen betakarított gabonák nedvességtartalma a tartós tárolás korlátja.  A 

tároláshoz csökkenteni kell a szem nedvességtartalmát üzemi léptékben, ellenkező esetben a 

gabona befülled, penészedik. 
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A tanulási folyamat elemei Megvalósulás Üzemlátogatás menete 

Figyelem felkeltése 

− Minden kukorica alkalmas popcorn 
készítésre? 

− Miért nem pattognak a 
szárítótoronyban a 
kukoricaszemek? 

A hallgatók busszal történő 
szállítása az üzembe 
előzetesen egyeztetett 
időpontban. 
A szakmai előadók 
(telepvezető, ágazatvezető) és 
a gyakorlat lebonyolításában 
résztvevevők bemutatása. 

Új ismeretek elsajátítása 

− ismétlés 

 

 

 

 

 

 

 

− új ismeretek 

 
− melyek hazánk legfontosabb 

termesztett növényei? 
− mire használható a kukorica? 
− melyik földrészről származik a 

kukorica? 
− melyik családba tartozik? 
− mire való a gabonasiló? 

 

 

− kukoricatárolás igényei 
− a kukorica betakarítása, szárítása, 

tárolása (gépek, eszközök, 
építmények)  

− meleg levegős szárítás 
technológiája, folyamata 

− a szárítótorony és működésének 
műszaki szempontú megismerése 
 

 

 

 

 

 

Az üzemben szakmai vezetés 
mellett az elméleti kurzuson 
áttekintett ismeretek 
testközelből való 
megismerése:  
Cél: a szárítorony 
felépítésének és 
működésének megismerése. 
 
 A kombájntiszta kukorica 
fogadása, szárítógaratba 
töltése.  A csigás felhordó 
működésének megtekintése, a 
meleglevegős szárítás 
technológiai elemei, hűtési 
fázis. 
 
Nedvességtartalom 
meghatározásának menete 
 

Ismeretek rendszerszintű 

elhelyezése az ismeretek 

elmélyítése 

 

 
− A hallgató képessé válik a szártíás 

folyamatát a kukoricatermelés 
folyamatába beilleszteni, megérti 
annak jelentőségét 

− az üzem bejárásával a részlegek 
közötti kapcsolatrendszer is 
érthetővé válik 

− a hallgató rálátást kap a szárítás 
okozta költségeknek és a 
kukoricatermelés 
jövedelmezőségének kapcsolatára 

 

A szárítás üzemgazdasági 
paramétereinek ismertetése, a 
hazai viszonyok étékelése 
(szakmai előadó)  
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Önállóság tesztelése  

 

kukorica nedvességtartalmának 
megállapítása szárítás előtt és után  

 

A készségek projektszintű 
alkalmazása 

az ismeretek szükségesek a vállalati 
tervezésben, a kukorca ágazat 
üzemgazdasági értékeléshez 

 

 

Feladat jellege: valós kontextusba helyezett, komplex problémán alapul, statikus és dinamikus 

probléma-megoldást igényel (szabályos gondolatmenet alkalmazása). Az önállóság tesztelése 

reproduktív formában történik, a projektfeladat csoportosan valósul meg, ahol mindenkinek 

egyértelmű részfeldata van. 

 

Önálló felkészülés az üzemlátogatásra, irányított témafelvetések alapján  

Az alábbi feladatok esetén megfogalmazásra kerülnek problémák és néhány figyelemfelkeltő 

kérdés. A hallgató feladata az önálló felkészülés az üzemlátogatásra az elméleti anyag alapján 

valamint a kiadott feadatok (önálló és projektszintű) elkészítése az üzemlátogatás után. Az 

üzemlátogatás során saját jegyzetek és fotók készítendők (ha engedélyt kapnak rá). 

 

Feladat 4: A talajelőkészítés őszi vetésű növények alá 

Problémafelvetés: A korszerű növénytermesztés meghatározó eleme a kultúrnövényhez 

illeszkedő talajművelés megválasztása. A hagyományos talajművelési változatok mellett számos 

alternatív művelési mód is elterjedt.  

Üzemlátogatás helye: Szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdaság 

Figyelem felkeltése (oktatói kérdés): Miért fontos a jó talajelőkészítés? Mit jelent az eketalp 

réteg? 

Új ismeretek elsajátítása:  

- ismétlés: Fogalmazzon meg minél több a talajjal kapcsolatos kérdést és válaszolja 

meg őket! Milyen talajművelő gépeket ismer? 

- új ismeretek: Gondolja át, hogyan kapcsolódik a gyakorlat címe, a probléma felvetése 

és a figyelemfelkeltő kérdés az elméleti órákon elhangzott anyaghoz? Dolgozza ki és 

készüljön fel a tanultakból! Az üzemlátogatás során készítsen feljegyzéseket és 

fotókat! 
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Ismeretek rendszerszintű elhelyezése, az ismeretek elmélyítése: Próbáljon minél több 

megállapítást leírni, ami összeköti az elméleti és a gyakorlati munkát!  

Önállóság tesztelése: Készítse el a meglátogatott üzemben alkalmazott talajművelési 

munkaműveletek összefoglalását! (beadandó, fényképekkel illusztrált anyag) 

A készségek projektszintű alkalmazása: Készítsék el az őszi és tavaszi vetésű növények 

talajművelési rendszerének összehasonlítását az üzemi tapasztalatok alapján (csoportmunka)! 

 

Feladat jellege: valós kontextusba helyezett, komplex problémán alapul, statikus és dinamikus 

probléma-megoldást igényel (szabályos gondolatmenet alkalmazása). Az önállóság tesztelése 

produktív formában történik, a projektfeladat csoportosan valósul meg, ahol mindenkinek 

egyértelmű részfeldata van. 

 

Feladat 5: Burgonya betakarítás technológiája 

 

Problémafelvetés: A burgonya egyik meghatározó kapás kultúrnövényünk. A termesztés célját 

jelentő ággumókat a talajjal fedett környezetből kell kinyernünk, mely sajátossá teszi a 

betakarítás folyamatát, eszközigényét, szervezését. 

Üzemlátogatás helye: Szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdaság 

Figyelem felkeltése (oktatói kérdés): Mi a bakhát? Miért nem a burgonya termését fogyasztjuk? 

Új ismeretek elsajátítása:  

- ismétlés: Fogalmazzon meg és válaszoljon meg a bugonyával kapcsolatos kérdéseket 

(eredet, rendszertan, hasznosítás stb)! 

- új ismeretek: Dolgozza ki és készüljön fel a tanultakból! Az üzemlátogatás során 

készítsen feljegyzéseket és fotókat! 

Ismeretek rendszerszintű elhelyezése, az ismeretek elmélyítése: Próbáljon minél több 

megállapítást leírni, ami összeköti az elméleti és a gyakorlati munkát!  

Önállóság tesztelése: Készítse el a meglátogatott üzemben alkalmazott burgonya betakarítási 

technológiáját! (beadandó, fényképekkel illusztrált anyag) 

A készségek projektszintű alkalmazása: Az osztályozás és válogatás során nyert frakciók 

bemutatása és a burgonya felhasználási lehetőségei tágabb kontextusban! (Csoportmunka 

keretében, irodalmazással elkészítendő rövid tanulmány) 
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Feladat jellege: valós kontextusba helyezett, komplex problémán alapul, statikus és dinamikus 

probléma-megoldást igényel (szabályos gondolatmenet alkalmazása). Az önállóság tesztelése 

produktív formában történik, a projektfeladat csoportosan valósul meg, ahol mindenkinek 

egyértelmű részfeldata van. 

 

Feladat 6: Törzskönyvezés és állatjelölés 

Problémafelvetés: Az állattnyésztés során egyedi jelölések szükségesek a tenyésztés és termelés 

adminisztratív hátterének biztosítása érdekében, ami végigkíséri az élőállat és az állati termék 

útját. 

Üzemlátogatás helye: Tejhasznú szarvasmarhatelep 

Figyelem felkeltése (oktatói kérdés): Hol találhatók a hivatalos jelölések az állaton? 

Új ismeretek elsajátítása:  

- ismétlés: Fogalmazzon meg és válaszoljon meg az állatok jeölésére vonatkozó 

kérdéseket! 

- új ismeretek: Dolgozza ki és készüljön fel az elméleti órán tanultakból! Az 

üzemlátogatás során készítsen feljegyzéseket és fotókat! 

Ismeretek rendszerszintű elhelyezése, az ismeretek elmélyítése: Próbáljon minél több 

megállapítást leírni, ami összeköti az elméleti és a gyakorlati munkát!  

Önállóság tesztelése: Készítse el a meglátogatott telepen alkalmazott állatjelölési módok 

menetét, eszközigényét, szervezését! (beadandó, fényképekkel illusztrált anyag) 

A készségek projektszintű alkalmazása: Hasonlítsa össze kérődzőknél alkalmazott jelölési 

módokat és szervezésüket! (Csoportmunka keretében, irodalmazással elkészítendő rövid 

tanulmány) 

 

Feladat jellege: valós kontextusba helyezett, komplex problémán alapul, statikus és dinamikus 

probléma-megoldást igényel (szabályos gondolatmenet alkalmazása). Az önállóság tesztelése 

produktív formában történik, a projektfeladat csoportosan valósul meg, ahol mindenkinek 

egyértelmű részfeldata van. 
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Feladat 7: Példa egy környezettechnológiai témájú tanulmányúthoz kapcsolódó 

beszámolóra 

 

Beszámoló a bioetanol üzemben tett a szakmai látogatásról 

 

A szakmai tanulmányút rövid ismertetése: 

A …….-n létesült üzem egysége egy ……….. liter/nap kapacitású bioetanol üzem. Az üzem 

létesítésének célja üzemanyag felhasználási célú etilalkohol előállítása legalább 99,96 v/v % 

alkohol koncentrációval. A bioetanol gyártásának alapanyaga általában vagy magas 

cukortartalmú növény (például cukorrépa, cukornád) vagy olyan anyagot tartalmazó növény, 

melyet kémiai-biológiai reakciók sorozatával cukorrá lehet alakítani (például keményítőtartalmú 

növények: kukorica, búza, burgonya stb., vagy cellulóz tartalmú növények: fa, fűfélék, 

gabonaszárak, szalma). Az üzemben a feldolgozott alapanyag elsősorban kukorica, vagy egyéb 

magas keményítő tartalmú gabona. Lehetőség van más alapanyagok (keményítő vagy cukor 

tartalmú) feldolgozására is, a technológia kismértékű módosításával. Az üzem napi szükséglete 

…. t/nap gabona, amennyiben annak keményítő tartalma átlagosan … %.  

 

A tanulmányút alapján megválaszolandó kérdések, oktatásmódszertani jellegük értékelése 

1. Milyen alapanyagokból állítanak elő bioetanolt? 

Erre a kérdésre a telepet és technológiát bemutató szakember ismertetője alapján lehet 

válaszolni, tanulmányai alapján a hallgató több alternatívát ismer, további ismeretszerzés 

céljából egyéni kérdésként az alapanyag-választás okaira kérdezhet rá, megértve az 

alapanyag-választáshoz kapcsolódó evidens, és szakmai elemzést igénylő 
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körülményeket. 

………………………………………………………………………………………… 

2. Milyen módon csökkentik a nyersanyag szemcseméretét? 

A fentivel azonosan a hallgató előzetes ismeretekkel rendelkezik, a tanulmányút 

keretében valós üzemi környezetben erősítheti meg az összefüggésekre vonatkozó 

tudását. 

………………………………………………………………………………………… 

3. Melyek a bioetanol előállításnak technológiai lépései? 

Szintén az előzetesen megismert tananyaghoz rendelt a válasz, teljes mértékben lexikai 

tudásra alapul, a két dimenziós ismeret három dimenziós megtapasztalása a tudás 

megerősítését szolgálja. 

………………………………………………………………………………………… 

4. Mekkora a desztillált végtermék etanol-tartalma és milyen anyagok hozzáadásával biztosítható 

az? 

Az előzővel azonos a kérdés jellege, előzetes lexikai ismeretek megerősítése és a vállalati 

szakemberrel való szakmai konzultáció lehetősége jelenti a tanulásmódszertani 

hozzáadott értéket.  

 ………………………………………………………………………………………… 

5. Mire használható fel az előállított etanol? 

A hallgató a vállalati szakember felé szakmai kérdéseket fogalmaz meg.  

………………………………………………………………………………………… 

6. Hogyan hasznosítható a bioetanol-gyártás mellékterméke? 

A hallgató kontextusba helyezve értheti meg a helyspecifikus lehetőségeket és a 

döntéshozatalt megalapozó információszükségletet, illetve azok elemzésének, 

értékelésének módszerét. Az ilyen jellegű kérdések esetében fontos, hogy ne ragadjon 

meg a tanulás a lexikai ismeretek rögzítésénél. 

………………………………………………………………………………………… 
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3.1.4 Egyéb a témával összefüggő feladatok 

 

A laboratóriumi gyakorlatok, terepgyakorlatok és üzemlátogatások illeszkedése a KKK-

hoz 

 

Az előzőekben képet kaptunk a mérnökképzéshez és az agráriumhoz köthető gyakorlati rutint 

elősegító feladattípusokról. Felmerül a kérdés, hogyan csatlakozik az így megszerzett tudás, új 

ismeret, a szak által felvállalt képzési és kimeneti kövtelményekhez (KKK). A KKK elemei 

törvényben rögzítettek valamennyi akreditált FOSZ/BSc/MSc képzésre megszabottak. 

 

Feladat 1: Vizsgáljuk meg, hogy a konkrét kidolgozott és önálló átgondolást igénylő 

típusfeladatok (laboratórium, terep, üzem) hogyan kapcsolódnak a szak képzési és 

kimeneti követelményéhez! (keressük meg azon részeket a citált KKK részletekben, ahol a 

kapcsolódás egyértelmű) 

Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600018.EMM&txtreferer=00000001.TXT 
 

Élelmiszermérnöki BSc 
TUDÁS KÉPESSÉG 

- Ismeri az élelmiszer-előállítás során lejátszódó 
fontosabb fizikai, kémiai, biológiai folyamatokat, azok 
alapvető törvényszerűségeit, vizsgálati módszereit. 
Tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető 
fogalmait, összefüggseit és folyamatait. 
- Ismeri az élelmiszeripar szakmai szókincsét magyarul 
és egy idegen nyelven. 
- Ismeri az élelmiszer-előállítás és -kezelés egészére 
vonatkozó alapfogalmakat, tényeket, elméleteket, főbb 
jellegzetességeket és összefüggéseket, a releváns 
élelmiszer-ipari szereplőket, azok funkcióit és az 
iparághoz kötődő folyamatokat. Rendelkezik az ehhez 
szükséges legfontosabb elméleti, módszertani 
alapokkal, valamint gyakorlati ismeretekkel. 
 

- Képes az az élelmiszerlánc-biztonsági alapelveket 
betartani és betartatni élelmiszer előállítása során. 
- Képes a hatékony önképzésre, saját önálló 
tanulásának megtervezésére és megszervezésére, az 
ehhez szükséges források felkutatására. 
- Képes az élelmiszeripar szakterületével kapcsolatos 
információk megértésére, és speciális 
szakkifejezéseinek aktív alkalmazására legalább egy 
idegen nyelven. 
- Megérti és használja az élelmiszer-tudomány és -
technológia online és nyomtatott szakirodalmát magyar 
és egy idegen nyelven. 

- Ismeri az élelmiszeripar fő termékeit, azok 
alapanyagait, gyártási technológiáit, az élelmiszerek 
minőségét és biztonságát alapvetően meghatározó 
tényezőket az egészségtudatos táplálkozás 
vonatkozásában. 
- Ismeri és érti a széleskörűen értelmezett élelmiszer-
ipari műveletek alapelveit, gépeit, berendezéseit és 
műszereit, valamint ezek működését a gyakorlatban is. 
 

- Képes a környezetvédelmi és egészségvédelmi 
előírások figyelembevételével laboratóriumi, félüzemi, 
üzemi feladatok elvégzésére, gépek és berendezések 
működtetésére, új módszerek alkalmazására az 
élelmiszer-előállítás teljes területén. 
- Képes részfeladatok ellátására a technológiai 
rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, 
termékek kifejlesztésében. 
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- Rendelkezik az élelmiszeripar területén alkalmazható 
menedzsmentismeretekkel a gazdálkodó egység 
méretétől (családi gazdaság, iparszerű gazdálkodás) 
függetlenül. 
 

- Képes az élelmiszer-előállítással kapcsolatos 
gazdálkodástudományi, szervezési, marketing, 
élelmiszer-ipari informatikai szabványosítási és 
műszaki szabályozási elvek alkalmazására. 
- Képes az élelmiszeripar területén működő 
vállalkozások, vállalatok, termelőüzemek, valamint 
közép- és kisvállalkozások (KKV-k) mérnöki szintű 
irányítására, ellenőrzésére és ezek gazdálkodásának 
szakszerű működtetésére, figyelembe véve a 
minőségbiztosítási, minőségszabályozási és 
környezetvédelmi előírásokat is. 
- Képes az élelmiszerlánc szereplőinek viselkedését, 
intézményi hátterének formális és informális 
kapcsolatrendszerét értelmezni, és munkája során 
felhasználni. 

- Rendelkezik az élelmiszeripar területén az alapvető 
etikai szabályok ismeretével. 
- Ismeri az élelmiszer-ipari ágazatot működtető 
intézményhálózatot, valamint a hozzá kapcsolódó 
jogszabályi hátteret 

- Képes az ágazatra vonatkozó előírások, jogszabályok 
értelmezésére, azokat betartja és betartatja. 
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a 
környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági, 
élelmezés-egészségügyi, munkavédelmi előírásokat, 
valamint betartja és betartatja azokat. 

- Ismeri a releváns információgyűjtési, elemzési és 
problémamegoldási módszereket. 
- Átlátja és érti a K+F+I tevékenység szerepét és célját 
az élelmiszeriparban. 
- Ismeri és használja a hatékony kommunikáció 
formáit, módszereit és eszközeit. 
 

- Képes az élelmiszer-ipari folyamatok szervezésére, 
ellenőrzésére, minőségügyi rendszerének 
alkalmazására, erőforrások elosztására, szakmai 
döntéseket megalapozó javaslatok kidolgozásában való 
részvételre. 
- Szakmai irányítás mellett képes kutatási projektben a 
projekt részfeladatainak operatív szinten történő, 
közvetlen irányítására. 
- Képes anyanyelvén az élelmiszer-ipari szakterület 
tudásanyagának összegző értékelésére, azok szóbeli és 
írásos közvetítésére szakmai közönség számára is. 
- Hatékonyan alkalmazza az írásbeli és szóbeli 
kommunikációt segítő eszközöket. 
 

- Birtokában van az élelmiszer-technológiai és 
élelmiszerlánc-biztonsági problémák azonosításához 
szükséges ismereteknek. 
- Ismeri az élelmiszer-technológiai és 
élelmiszerbiztonsági problémák azonosításhoz 
szükséges laboratóriumi vizsgálatok alapelveit. 

- Képes élelmiszer-ipari nyersanyagok élelmiszerlánc-
biztonsági kockázatainak felmérésére, értékmegőrző 
tárolására és azokból értéknövelő eljárások 
alkalmazásával biztonságos élelmiszerek előállítására, 
tartósítására, forgalmazására a kapcsolódó szak- és 
közigazgatási vonatkozások figyelembevételével. 
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Mezőgazdasági mérnöki BSc 
TUDÁS KÉPESSÉG 

- Ismeri a mezőgazdasági termelést megalapozó 
természettudományi, műszaki, technológiai, 
élelmiszerlánc-biztonsági, gazdálkodási és 
gazdasági alapfogalmakat. 

- Képes az az élelmiszerlánc-biztonsági alapelveket 
betartani és betartatni élelmiszer előállítása során. 
 

- Ismeri a mezőgazdasági ágazatokban használatos 
korszerű technológiákat és azok gyakorlati 
alkalmazását. 
 

- Képes a mezőgazdasági termelés folyamatában fellépő 
rutinszerű problémák felismerésére és annak 
megszüntetésére. 
- Képes az az élelmiszerlánc-biztonsági alapelveket 
betartani és betartatni élelmiszer előállítása során. 
- Képes a növényeket veszélyeztető kártevők, kórokozók, 
gyomnövények, valamint természetes ellenségeik 
azonosítására, az integrált növényvédelem 
megtervezésére és megvalósítására. 

- Birtokában van a tevékenységi területén 
alkalmazható vezetéselméleti és szervezetirányítási 
ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának 
és egészséget támogató voltának erősítése 
érdekében. 

- Képes családi gazdaságot alapítani és vezetni. 
- Mezőgazdasági vállalkozások középvezetőjeként 
rendelkezik megfelelő kooperációs képességgel, melynek 
révén a szakmai utasításokat egyértelműen tudja 
értelmezni és közvetíteni a beosztottjai felé. 

- Ismeri az agrárium Európai Uniós és magyar 
intézményrendszerének felépítését, jogi 
szabályozását. 

- Képes az ágazatra vonatkozó előírások, jogszabályok 
értelmezésére, azokat betartja és betartatja. 
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a környezetvédelmi, 
higiéniai, élelmiszer-biztonsági, élelmezés-egészségügyi, 
munkavédelmi előírásokat, valamint betartja és betartatja 
azokat. 

- Birtokában van mindannak az ismeretnek, amely 
képessé teszi szabatos szakmai kommunikációra, 
mezőgazdasági termelésben való közvetlen 
részvételre, annak támogatására, továbbá K+F+I 
projektek gyakorlati megvalósításában való aktív - 
operatív - szereplésre 

- Megfelelő kommunikációs képességgel rendelkezik, 
amely alkalmassá teszi szakmai véleményének, 
álláspontjának megfogalmazására és - vita esetén - annak 
megvédésére. 
- Ismeri a környezet és a mezőgazasági termelés egymásra 
hatását és képes munkájában komplex szemlélettel 
dönteni. 
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Természetvédelmi mérnöki BSc 

TUDÁS KÉPESSÉG 

- Ismeri a klíma-, természetvédelmi, mező- és 
erdőgazdasági, vízgazdálkodási, vad- és 
halgazdálkodási, környezetvédelmi alapfogalmakat, 
az ezekkel kapcsolatos főbb adatokat és 
összefüggéseket, a releváns szereplőket, funkciókat 
és folyamatokat. 

- Alaposan ismeri a szakterület szakmai szókincsét. 

- Képes a természetvédelmi adattárak, az erdészeti és 
vadgazdálkodási üzemtervek, a földnyilvántartások 
adatainak, térképeinek használatára. 
- Útmutatás alapján képes ökológiai szemléletű 
fajmegőrzési, élőhely-fejlesztési, tájrekonstrukciós 
feladatok elvégzésére. 
- Képes felismerni az IT nyújtotta lehetőségek 
használatának előnyeit és hátrányait, képes ezek tudatos 
és szakszerű használatára. 

- Ismeri és érti a természetvédelmi kezeléshez, 
nyilvántartáshoz és ismeretterjesztéshez használt 
műszerek, gépek, szoftverek működését. 

- Képes felismerni az IT nyújtotta lehetőségek 
használatának előnyeit és hátrányait, képes ezek tudatos 
és szakszerű használatára. 

- Ismeri a természet- és környezetvédelmi, mező- és 
erdőgazdasági, vízgazdálkodási, vad- és 
halgazdálkodási intézményhálózatot, jogszabályi 
hátteret. 

 

Végrehajtóként képes részt venni a K+F+I 
tevékenységben. 
- Képes szakmai döntéseket megalapozó javaslatok 
kidolgozására. 
- Képes szakterülete tudásanyagának összegző 
értékelésére, azok szóbeli és írásos közvetítésére szakmai 
közönség számára is. 

- Tájékozott a környezet- és természetvédelem 
aktuális kérdéseiben. 

- Ismeri a természetvédelmi problémák 
megoldásához szükséges információgyűjtési, 
elemzési és probléma-megoldási módszereket. 

- Képes a mérnöki munka során az egyének és a 
társadalom egészségét támogató, környezetbarát 
megoldások előnyben részesítésére. 
 

- Rendelkezik a természetvédelem általános és 
egyéni feladatainak szervezéséhez és 
végrehajtásához szükséges elméleti tudással. 
- Birtokában van a tevékenységi területén 
alkalmazható korszerű vezetéselméleti és 
szervezetirányítási ismereteknek, a 
munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget 
támogató voltának erősítése érdekében. 
 

- Rendelkezik a természetvédelem általános és egyéni 
feladatainak szervezéséhez és végrehajtásához szükséges 
gyakorlati készséggel. 

 

 
Feladat 2: Vizsgáljuk meg, hogy a konkrét kidolgozott és önálló átgondolást igénylő 
típusfeladatok (laboratórium, terep, üzem) illeszkednek-e a szakleírásokban 
megfogalmazott célokhoz és szakmai kompetenciákhoz!  
 
Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600018.EMM&txtreferer=00000001.TXT 
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CÉLOK ÉS SZAKMAI KOMPETENCIÁK NÉHÁNY BSc szakon 

CÉLOK ÉS SZAKMAI KOMPETENCIÁK SZAK 

A képzés célja olyan élelmiszermérnökök képzése, 
akik általános ismeretekkel rendelkeznek a biológia, 
a kémia, a fizika, a műszaki és gazdasági 
alaptudományokban, speciális ismeretekkel az 
élelmiszer-tudományban, szakmai alapismeretekkel 
és gyakorlati készségekkel az élelmiszer-
technológia terén.  

A megszerzett élelmiszermérnöki és ezzel 
összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a 
különféle nagyságú és szerkezetű 
termelőegységekben folyó élelmiszer-előállítási és 
kezelési munka szervezésére és irányítására. 
Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való 
folytatására. 

Élelmiszermérnöki BSc 

A képzés célja mezőgazdasági mérnökök képzése, 
akik általános természettudományi ismeretekre 
alapozott mezőgazdasági, műszaki és gazdasági 
tudás birtokában vannak, Európai Uniós 
ismeretekkel, továbbá megfelelő szintű gyakorlati 
ismeretekkel rendelkeznek a termelés közvetlen 
irányításához, valamint egy adott gazdaságban 
alkalmazott technológiai folyamatok szükség 
szerinti módosításához, illetve új technológiák 
bevezetéséhez.  

Felismerik az élelmiszerláncban betölthető 
szerepköröket. Munkájuk során olyan megoldásokat 
keresnek és részesítenek előnyben, amelyek a 
társadalom és az egyének egészségét támogatják, 
illetve a környezet védelmét is szem előtt tartják. 
Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való 
folytatására. 

Mezőgazdasági mérnöki BSc 

A képzés célja elhivatott, szakmai tudással és 
gyakorlati ismeretekkel egyaránt rendelkező és a 
problémák alapjainak feltárására és megoldására 
képes, holisztikus szemléletű természetvédelmi 
mérnökök képzése, akik képesek a 
természetvédelem általános és sajátos feladatainak 
szervezésére és végrehajtására.  

A természeti értékek védelmének fontosságát 
megfelelő módon és alapossággal képesek 
képviselni az élet minden területén. A természeti 
értékekkel és megújítható természeti erőforrásokkal 
tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekkel 
(erdő-, mező-, hal-, vad-, gyepgazdálkodási, vidék- 
és településfejlesztési szervezetek) fenntartott 
munkakapcsolat során érvényesíteni tudják a 

Természetvédelmi mérnöki BSc 
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természetvédelmi elveket és előírásokat; alkalmasak 
a természetvédelmi szemléletformálásra. 

 Birtokában vannak a tevékenységi területükön 
alkalmazható korszerű vezetéselméleti és 
szervezetirányítási ismereteknek, a 
munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget 
támogató voltának erősítése érdekében. Ismerik a 
természettel való kapcsolatnak az egyének és a 
társadalom egészségére gyakorolt hatásait. 
Felismerik a különböző ágazatok közötti 
együttműködési lehetőségeket a természeti 
környezet fenntartható használata és a természeti 
értékek megőrzése érdekében. Felkészültek 
tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 
A képzés célja olyan kertészmérnökök képzése, akik 
ismerik a kertészet termelési ágazatainak legfőbb 
sajátosságait, valamint azok agrárgazdaságon belüli 
szerepét és lehetőségeit.  

Képesek üzemi méretű termelési folyamatok 
tervezésére, irányítására és szervezésére, az áruvá 
készítés, a termékek forgalmazása és tárolása során 
jelentkező feladatok vezetésére, a kertészet területén 
speciális szakigazgatási alapfeladatok ellátására. 
Alkalmasak önálló kertészeti gazdaságok 
létrehozására és azok gazdaságos üzemeltetésére. 
Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való 
folytatására. 

Kertésznérnöki BSc 
 

 
A laboratóriumi munka, terepmunka, üzemlátogatások és az elkészült szakdolgozatok/ 

diplomadolgozatok kapcsolata 

  

Az egyetemi tanulmányok fontos, lezáró mérföldköve a diplomadolgozat elkészítése. Ez szellemi 

terméknek minősül, amely a hallgatót egész életében végigkíséri, rendszerint gondosan őrzik, s 

mint első önálló tudományos munkájukat tartják nyilván. A diplomadolgozatoknak szigorú 

formai előírásai vannak, amelynek egyik eleme a dolgozat tagolása. Az Anyag és módszer című 

fejezet hivatott arra, hogy a dolgozatban elvégzett munka körülményeit részletesen és 

reprodukálhatóan írja le bárki számára. A jól megírt Anyag és módszer fejezet nem feltétlenül 

hosszú, de az önálló munkát rendkívül precíz nyelvezettel szükséges dokumentálni. 
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Feladat 3: Gyűjtsünk minél több (legalább 15), a szakunknak megfelelő témájú BSc 

diplomadolgozatot, amelynek elkészítésében a laboratóriumi munka, a terepmunka vagy 

az üzemi felmérés meghatárózó volt! Készítsünk táblázatot, melyben a dolgozatcímek és a 

feladat rövid tömör leírása feladattípusonként van csoportosítva! Értékeljük eredményeinket! 

Letöltési felület: https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/1192  

Táblázat formátum példával: 

FELADAT TÍPUS A DOLGOZAT CÍME ELVÉGZETT FELADAT 

Laboratóriumi munka 
- 

- 

- 

- 

Terepi munka 

-Kukorica gyomflórájának 

vizsgálata hagyományos 

művelésnél és talajkímélő 

művelésnél 

- 

-Kvadrátmódszert alkalmazó 

százalékos gyomfelvételezés 

- 

Üzemibejáráson alapuló munka - - 

Laboratóriumi ésTerepmunka - - 

Egyéb kombinációk - - 

 

Feladat 4: Van-e kapcsolat a szak és az alkalmazott feladattípus (laboratórium, terep, 

üzem) között? (Szakok és feladattípusok megfeleltetése) Csoportmunka. 

A több szakról begyűjtött táblázatok adatait értékeljük összesítve! Van-e az egyes szakokhoz 

jobban illeszkedő feladattípus? Készítsünk táblázatot, ahol az információk szakonként vannak 

csoportosítva! (Elegendő csak a darabszámokat feltüntetni) 

Táblázatformátum példával: 

SZAK 
Laboratóriumi 

munka 

Terepi 

munka 

Üzemibejáráson 

alapuló munka 

Laboratórium 

+ terep 

Élelmiszermérnöki 

BSc 

16 2 8 0 

Mezőgazdasági 

mérnöki BSc 
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Természetvéédelmi 

mérnöki BSc 

    

Vadgazdamérnöki 

BSc 

    

Kertészmérnöki BSc 

 

    

 

Feladat 5: Van-e kapcsolat a képzési szint és az alkalmazott feladattípus (labor, terep, 

üzem) között? (Képzési szint (FOSZ/BSc/MSc) és feladattípusok megfeleltetése) 

Csoportmunka. Gyűjtsünk minél több (legalább 6-6) különböző képzési szintről származó 

szakdolgozatot/diplomadolgozatot, amelynek elkészítésében a laboratóriumi munka, a 

terepmunka vagy az üzemi felmérés volt a meghatárózó! Eredményeinket összesítsük és 

értékeljük! 
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4. Projektalapú, rendszerszintű gondolkodás (Kovács Elza) 

 

4.1 A léptékváltás problematikája 
 

A tudás – ami alatt az értett ismeretet értjük – készségszintű alkalmazása képességhez, például a 

probléma-felismerő, -megfogalmazó és -megoldó képesség kialakulásához vezet. A 

készségszintű alkalmazás mérnöki, munkakörnyezetben előforduló élethelyzetek kipróbálásán 

keresztül érhető el, az alkalmazási lehetőségek széles tárházának a felfedezésével. A felfedezés 

eszköze pedig – gyakorlati mintapéldák megértését követően – az önálló vagy csoportos, 

vezetett, már nem sematikus feladatmegoldás. A jelenségek közötti kapcsolatok ismerete, a 

kapcsolatok logikájának értése lehetővé teszi az elemzést – amihez természetszerűleg ismerni 

kell az elemzési módszertant –, az elemzés eredményei alapján pedig az értékelést, végül a 

következtetésre jutást. A legmagasabb képességi szint az innovatív (újszerű) vagy új produktum 

létrehozására való képesség. Produktum lehet tárgy, módszer, elmélet is. 

A képesség egyúttal autonómiával párosul, velejárójaként pedig kialakulnak az attitűdök és a 

felelősségvállalás készsége is. Az autonómia, attitűd és felelősségvállalás ugyanakkor nem 

evidensen következik a képességek megszerzéséből, a személyes adottságok, körülmények 

markánsan meghatározzák azt. Fontos, hogy nincs jó és nincs rossz attitűd, legfeljebb rosszul 

párosított tulajdonság és munkakörnyezet, abban betöltött szerep, illetve megoldandó feladat! 

Feladat: párosítsuk a tudás és a képességelemeket egy kiválasztott szak képzési kimeneti 

követelményei alapján! 

Alapképzések 

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakterulet/1  

Mesterképzések 

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakterulet/1/M  
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Példa:  

kertészmérnöki BSc 

TUDÁS  KÉPESSÉG  

- Munkája során különös figyelmet 
fordít az egyének és a társadalom 
egészségét támogató környezet 
kialakítására, egészségbarát műszaki 
megoldások alkalmazására. 

- Képes a kertészeti ágazatok területén működő 
vállalkozások, vállalatok, termelőüzemek, valamint kis-és 
középvállalkozások mérnöki szintű irányítására és ezek 
gazdálkodásának szakszerű működtetésére, figyelembe véve a 
környezetgazdálkodási és környezetvédelmi előírásokat is. 

- Tisztában van a kertészeti 
termesztés biológiai és technológiai 
alapjaival, az egyes ágazatok agro- és 
fitotechnikai sajátosságaival és ezek 
szabályozási lehetőségeivel, a 
kertészeti termesztésben károsító 
szervezetekkel és abiotikus hatásokkal, 
valamint az ellenük alkalmazható 
hatékony védekezési módokkal. 

- Ismeri a kertészeti termékeket és 
kereskedelmüket. 

- Kertészeti növények termesztése során képes magas 
biológiai értékű és élelmiszercélú növények esetén biztonságos, 
sérülésektől és károsodásoktól mentes termés, illetve áru 
előállítására, megóvására és igényes kiszerelésére, alkalmas a 
kertészeti termékek előállításával, forgalmazásával kapcsolatos 
szak- és közigazgatási feladatok ellátására. 

- Képes a növényeket veszélyeztető kártevők, kórokozók, 
gyomnövények, valamint természetes ellenségeik azonosítására, 
növényvédelemre. 

- Tisztában van azzal, hogy a 
kertészeti termesztésben előállított 
termékek az élelmiszerlánc részét 
képezik, ezzel kapcsolatban tudja és 
érti az élelmiszerlánc-biztonság 
alapvető fogalmait, összefüggéseit és 
folyamatait. 

- Átlátja az egyes kertészeti 
ágazatokban (dísznövény-, 
gyógynövény-, gyümölcs-, szőlő- és 
zöldségtermesztés) felmerülő termelési 
folyamatok sajátosságait, az ehhez 
szükséges legfontosabb elméleti és 
módszertani alapokat és a kapcsolódó 
gyakorlati ismereteket, a kertészeti 
szakmában alkalmazható vállalkozási 
menedzsmentismereteket, valamint a 
termelési folyamatok, az 
élelmiszerlánc-biztonság és a 
minőségbiztosítás összefüggéseit. 

- Kertészeti növények termesztése során képes magas 
biológiai értékű és élelmiszercélú növények esetén biztonságos, 
sérülésektől és károsodásoktól mentes termés, illetve áru 
előállítására, megóvására és igényes kiszerelésére, alkalmas a 
kertészeti termékek előállításával, forgalmazásával kapcsolatos 
szak- és közigazgatási feladatok ellátására. 

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a környezetvédelmi, 
higiéniai, élelmiszer-biztonsági, élelmezés-egészségügyi, 
munkavédelmi előírásokat, valamint betartja és betartatja azokat. 

- Ismeri a kertészeti szakmához 
kapcsolódó műszerek, gépek, 
berendezések működését. 

 

- Ismeri a mezőgazdasági termelés 
és az agrárgazdaság egészére 
vonatkozó tényeket, főbb 
jellegzetességeket és összefüggéseket, 
a releváns agrárgazdasági 
folyamatokat. 

- Képes kertészeti ágazati szakmai problémák 
megfogalmazására, a várható trendek felismerésére, önálló 
szakmai álláspont kialakítására, és annak megvédésére a viták 
során. 

- Képes az agrárgazdaság szereplőinek viselkedését, az 
agrárium intézményi hátterének formális és informális 



 
 

   77                                                                                                                   
 

kapcsolatrendszerét értelmezni, és azt munkája során 
felhasználni. 

- Átlátja az egyes kertészeti 
ágazatokban (dísznövény-, 
gyógynövény-, gyümölcs-, szőlő- és 
zöldségtermesztés) felmerülő termelési 
folyamatok sajátosságait, az ehhez 
szükséges legfontosabb elméleti és 
módszertani alapokat és a kapcsolódó 
gyakorlati ismereteket, a kertészeti 
szakmában alkalmazható vállalkozási 
menedzsmentismereteket, valamint a 
termelési folyamatok, az 
élelmiszerlánc-biztonság és a 
minőségbiztosítás összefüggéseit. 

- Ismeri a start-up lehetőségeket és 
technikákat. 

- Rendelkezik a kertészeti ágazatok 
problémáinak azonosításához 
szükséges ismeretekkel és a releváns 
információgyűjtés, elemzés és 
problémamegoldás módszereivel. 

- Képes a kertészeti ágazatok területén működő 
vállalkozások, vállalatok, termelőüzemek, valamint kis-és 
középvállalkozások mérnöki szintű irányítására és ezek 
gazdálkodásának szakszerű működtetésére, figyelembe véve a 
környezetgazdálkodási és környezetvédelmi előírásokat is. 

- A kertészeti ágazatok területén képes a termelést előkészítő 
és szolgáló eljárások megtervezésére, lebonyolítására, az 
erőforrások szakszerű elosztására, szakmai döntéseket 
megalapozó javaslatok kidolgozásában való részvételre, 
következtetések levonására, nemcsak operatív szinten. 

- Képes az IT nyújtotta lehetőségek tudatos és szakszerű 
használatára, előnyeinek és hátrányainak felismerésére a 
kertészeti ágazat összefüggéseiben. 

- Választott kertészeti ágazatában, illetve specializációjában 
képes az ágazat működését meghatározó szakmai ismeretek 
rendszerszintű átlátására és értelmezésére. 

- Rendelkezik vállalkozásszervezési és -irányítási készséggel. 

- Ismeri az agrárpolitika és a 
kertészeti szakpolitikák (támogatási, 
adózási stb.) alapvető funkcióit és 
összefüggéseit. 

- Kertészeti növények termesztése során képes magas 
biológiai értékű és élelmiszercélú növények esetén biztonságos, 
sérülésektől és károsodásoktól mentes termés, illetve áru 
előállítására, megóvására és igényes kiszerelésére, alkalmas a 
kertészeti termékek előállításával, forgalmazásával kapcsolatos 
szak- és közigazgatási feladatok ellátására. 

- Tisztában van a K+F+I 
tevékenység kertészetben betöltött 
szerepével. 

- Képes a kertészeti szakterületre vonatkozó ismeretek és 
módszerek alapján részletes elemzésre, alapvető összefüggések 
feltárására, önálló következtetések levonására. Szakmai irányítás 
mellett képes kutatási projektben a projekt részfeladatainak 
operatív szinten történő közvetlen irányítására. 

- Ismeri a kertészeti szakma és azon 
belül az egyes kertészeti ágazatok 
terminológiáját, a szaknyelv 
anyanyelvi és egy idegen nyelvet 
jellemző sajátosságait. 

- Képes az írásbeli és szóbeli kommunikációt segítő eszközök 
hatékony alkalmazására, a kertészeti szakterülettel kapcsolatos 
idegen nyelvű információk megértésére, szakterülete 
tudásanyagának összegző értékelésére anyanyelvén, valamint 
szaktudományi tartalmak szóbeli és írásos közvetítésére szakmai 
közönség számára is a speciális szakkifejezéseinek aktív 
alkalmazása révén. 

- Képes a hatékony kommunikáció különböző formáit, 
módszereit és eszközeit alkalmazni a kertészeti szakterületre 
jellemző kommunikáció során. 

 - Képes a képzése során elsajátított vizsgálati módszereket 
alkalmazni. 

 
Csoportban beszéljük meg, hogyan lehetséges egyetemi keretek között elősegíteni az adott 

szakhoz rendelt attitűd, autonómia és felelősség elemek fejlődését! 
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Milyen tanítási – tanulási folyamatok, eszközök állanak az oktató és a hallgató rendelkezésére? 
 
Példa: kertészmérnöki BSc szak 

ATTITŰD ÉS AUTONÓMIA, FELELŐSSÉG 
 
- Vállalja és hitelesen képviseli az agrárgazdaság, különösen ezen belül a kertészet és a kapcsolódó 
tudományterületek társadalmi szerepét, képviseli szakterületének legfontosabb értékeit. 
- Együttműködő-készség, kapcsolatteremtő képesség jellemzi. 
- Érti, magyar és idegen nyelven is alkalmazza a szakmai és emberi kommunikáció szabályait. 
- Konstruktívan áll a szakmai kérdésekhez. Kezdeményezőkészség és fogékonyság jellemzi az újdonságok 
iránt, nyitott az agrártudományok alapvető eredményeinek és jellemzőinek hiteles közvetítésére szakmai 
és nem szakmai célcsoportok számára egyaránt. 
- Érzékeny a szakterületével kapcsolatosan felmerülő problémákra, törekszik azok elemzésére és 
megoldására, együttműködési szándékkal közeledik a felmerülő szakmai problémák megoldásához. 
- Környezettudatos, fenntartható gazdálkodásra törekvő szemlélettel rendelkezik. 
- Felelősségtudata a K+F+I tevékenységhez kötődő jogi, etikai normákat, szabályokat illetően is 
megnyilvánul. 
- Nyitott a kertészeti termelésfejlesztés legújabb eredményeinek alkalmazására. 
- Minőség iránti igény jellemzi. 
- Szakmai felelősségtudattal és együttműködési készséggel rendelkezik. 
- Elkötelezett az ágazat szakmai és etikai normái mellett. 
- Felelősségtudat jellemzi a munkával és magatartással kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normákat, 
szabályokat illetően. 
- Önállóan tervezi meg saját szakmai előmenetelét. 
- A döntési és a menedzsment funkciókat önállóan gyakorolja a termelésszervezeti egységek szintjén. 
- Felelősséget érez a kertészeti főágazat szerepének erősítésében. 
- Felelősséget vállal saját döntéseiért, a saját és az irányítása alatt álló munkatársak munkájáért. 
- Felelősséggel vállalja szakmai állásfoglalásainak következményeit. 
- Választott kertészeti ágazatában, illetve specializációjában önállóan képes azonosítani a problémákat, s 
elméleti és gyakorlati tudása segítségével alkalmas azok megoldási stratégiáinak kidolgozására és e 
stratégiák következetes követésére. 
 

 

A képességek fejlesztését és figyelemmel kísérését, ezáltal segítését, illetve önkontrollját 

támogató feladattípusok: 

Csoport előtt bemutatott és konzultáció során kiértékelt kiselőadás - mit és hogyan adjunk elő, 

hogyan vegyünk részt a konzultációban? 

Egyéni munkaként értelmezzük, önállóan válasszunk témát, készítsünk tervet, gyűjtsünk adatot 

és dolgozzuk azokat fel; a bemutató kommunikációs eszköz, legyünk tisztában azzal, kinek 

mutatjuk be a munkánkat, ő mit ért meg, mi érdekli, és középpontban a téma van, nem a szerző! 

Feladat: Válasszunk egy záróvizsga-tételt! A korábban elkészített gondolattérképünk alapján 

építsünk fel egy előadásvázlatot! A prezentációba kerüljön bele minden kulcsszó, a kevésbé 

fontos információkat hagyjuk el. Legyen íve az előadásnak, induljon a téma felvetésével, 
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aktualitásával és záruljon visszacsatolással! 10 perc előadásidőhöz 10 dia / felvetített kép / 

bemutató lap elegendő.  

Cseréljük ki egy hallgatótársunkkal az írásos anyagot, és kritizáljuk meg azt a “fontos és nem 

fontos”, “kellően és túlzottan részletes”, valamint a szakmai ívesség és arányosság 

vonatkozásában!  

Az előadás minősége jelentős mértékben ronthatja vagy javíthatja a szakmai tudásunk 

megítélését, mivel szubjektív véleményt is generál. A puha készségek tehát valamelyes 

függetlenek a szakmai felkészültségtől. 

Feladat: Adjuk elő először monoton módon a tételt, majd ismételten, miközben alkalmazzuk a 

hangsúly, beszédsebesség eszközét a lényeges kiemelésére, a figyelem felkeltésére, fenntartására 

és orientálására. Kérjük ki a csoport véleményét! 

 

A csoportos kritikai szakmai értékelés kooperatív csoportmunkának is minősíthető, ahol az 

oktató figyelő, a hallgatók intenzív, egymást ellenőrző, kölcsönös felelősségen alapuló 

kooperációja valósul meg. 

Feladat: Hallgassuk meg csoporttársunk előadását, közben jegyzeteljünk. Kérdéseinket az 

előadást követően tegyük fel egymás után úgy, hogy az előadó azonnal reagáljon a különböző 

szakterületi és globális/specifikus kérdésekre. Nyitott kérdések esetén párbeszédet is 

folytathatunk, eldöntendő kérdés esetén kérjük az indoklást is, amelyet párbeszéd formájában 

vitassunk is meg! 

Feladat: Ismételjük meg az előadást oly módon, hogy a hallgatóság az előadás folyamán kérdez, 

megszakítva azt. Az előadónak így, a szakmai válasz és vita mellett – ügyelnie kell az előadás fő 

vonalának megtartására is! 

A kiscsoportos, kooperatív feladatok – például egy téma megvitatása egy előadást követően – 

lehetővé teszik a csoporton belüli szerepek kipróbálását, amelyek első alkalommal spontán 

alakulnak ki, később tudatosan is kipróbálható az irányító, a szervező, a végrehajtó vagy a 

kommunikáló szerep. 

Feladat: A kérdezők előzetesen határozzák meg a szerepeiket! Lehet pl. a globális összefüggések 

iránt érdeklődő, vagy gazdasági, jogi, technológiai, technikai vonatkozásokat boncolgató, 

valamint segítő/tanító és provokáló kérdező. Kérdezőként próbáljunk ki több szerepet! 
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Az előadás és a csoportos megvitatás ilyen módon egyre bonyolultabb rendszerré fejleszti az 

eredeti záróvizsga-tételt vagy választott témát, és végső soron a résztvevők közösen érik el a 

téma teljeskörű megismerését, belső kapcsolati struktúráját, hátterét, aktualitását, a jogi, 

gazdasági, társadalmi, környezeti és ágazati vonatkozásokkal való kölcsönös kapcsolatát. 

A számítási feladatok a mérnöki ismeretek alkalmazását biztosítják, valós helyzeteket modellező 

kisprojektként is értelmezhetők, ezért vegyük azokat komolyan, értve végezzük azokat el, és 

gondoljuk végig, hogy milyen valós gyakorlati kérdéskörben találkozhatunk hasonló jellegű 

számítási feladatokkal. 

Mit és miért számolunk ki? 

A kulcsszó: rendszerszemlélet. A laboratóriumban végzett mérések bizonyos számításokhoz 

szükséges adatokat szolgáltatnak, a számszerűsített paraméterek például az élelmiszeranalitikai 

mérések kapcsán az élelmiszeripari alapanyagokat, segédanyagokat, élelmiszereket, stb. 

jellemzik. A paraméterek gyártástechnológiai és minőségbiztosítási célból lehetnek szükségesek.  

Oktatói feladat a probléma-alapú gondolatmenet megjelenítése akár olyan egyszerű témában is, 

mint az SI és nem SI mértékegységek használata. A puha készségek elsajátíttatásának az 

integrálása például egy gyakorlatba úgy is történhet, ha a hallgató az érdeklődése felkeltését 

követően lehetőséget kap az önálló választásra – ehhez segítségül a választási lehetőségeket 

ismertetni kell, vagy lehetséges példákat kell felsorakoztatni számára.  

Az oktató segíti a hallgatót a szakkifejezések szabatos használatában – a helyes szakmai nyelv- 

és szóhasználat, ill. beszédkészség elsajátíttatásának legjellemzőbb eszköze az oktató és hallgató 

kétirányú kommunikációja.  

Az oktatónak el kell érnie, hogy a hallgató értse a számítási feladat célját, és tudja, hogy a 

számításhoz az oksági összefüggések felismerését követően milyen képleteket kell használnia. A 

képletek mértékegységeken keresztüli megértetése biztosítja a logikus gondolkodást, így 

elkerülhető, hogy a hallgató csak mechanikusan memorizáljon és csak betanult lépéseket tudjon 

alkalmazni. 

A laboratóriumi mérések valós problémába történő beágyazottsága akkor is indokolt, ha azok 

alapmérések; a laboratóriumi műveletek és mérések menetének lépéseit is oksági 

összefüggésekre kell építeni. Mit, miért és hogyan mérünk? Mi a mérés célja? Milyen módszert 

és milyen eszközöket választunk? Hogyan értékeljük a mérési adatokat? 
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A szakmai jártasság minőségi mutatója az elvonatkoztatás képessége, amit egy hallgatónál a 

megfelelő szemlélet kialakításával – és annak eszközeként – az alkalmazásának 

gyakoroltatásával lehet elérni. Az oktató számára a legnagyobb kihívás rávenni a hallgatót arra, 

hogy gondolkodjon, mégpedig a foglalkozáson, órán, gyakorlaton… Ne hagyjuk otthonra a 

megértést! 

Az önálló gondolkodás és rendszerező képesség alapfeltétele a stabil lexikai tudás. Stabilnak 

akkor nevezhető a tudás, ha kontextusba helyezve használni is tudja a hallgató. Megj.: a 

kommunikációkészséggel szorosan összefügg, hogy tud-e önállóan összefüggően beszélni, - ill. 

ehhez képest egy magasabb szinten – tud-e beszélgetni, vitázni szakmai témáról is. 

A meggyőzés képessége és a vitakészség feltételezi, hogy a hallgató különbséget tud tenni az 

adott szakmai kérdés szempontjából lényeges és lényegtelen szempontok között és képes csak az 

előbbiekre koncentrálni.  

Az analitikus gondolkodás képességének elérése a középfokú tanulási folyamat legmagasabb, de 

elvártan elérendő szintjének tekinthető. Feltételezi a „probléma megfogalmazása – oksági 

kapcsolatok felismerése – szituáció megértése – elemzés – következtetés és előrelátás” logikai 

sorrend megszakítás nélküli teljesülését. Az egyetemi oktató ennek feltételezése mellett kezdi az 

oktatást. 

Feladat: Valamely tantárgyhoz kapcsolódóan válasszunk ki egyszerű számítási feladatokat, 

amelyeknek a megoldása is a rendelkezésünkre áll! Értelmezzük a feladatleírást! Kössük szakmai 

kérdéskörhöz, vessünk fel olyan területeket, ahol hasonló feladatokkal találkozhat egy mérnök! 

Fogalmazzuk át a kérdést oly módon, hogy megjelenjen a szakmai környezet is! 

Feladat: Alkossunk magunk a saját szakunkhoz kapcsolódó problémaalapú feladatot! Ne féljünk 

kreatívnak lenni! Kövessük a feladat kidolgozása során az alábbi lépéseket: 

1. témafelvetés 

2. elvi összefüggések felidézése, felismerés (hipotézisek, oksági összefüggések; lényeges 

szempontok kiválasztása) 

3. probléma-megfogalmazás (szaknyelvi kommunikáció) 

4. célkitűzés meghatározása (mit, miért) 

5. adatnyerés: mérendő paraméterek, méréstechnika, mérőeszközök, számítási módszerek 

(hogyan) 

6. adatelemzés: mért és számított adatok értelmezése 
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7. visszacsatolás a célkitűzéshez, probléma-megoldás (, interpretáció) 

8. szakmai véleményformálás (szintézis) 

 
Feladat: valós környezet jellemzése: gyökérzóna talajvízkészletének meghatározása 

laboratóriumi mérések alapján 

Feladat jellege: valós kontextusba helyezett, komplex problémán alapul, statikus probléma-

megoldást igényel (szabályos gondolatmenet alkalmazása), csoportosan megoldandó (igényli a 

csoport önszerveződését és a folyamatos a kommunikációt). Elvárt a kooperatív megoldás, azaz 

minden hallgatónak jól lehatárolt részfeladata van. Az egyes paramétereket laboratóriumi 

körülmények között szabvány szerint kell megmérni (feltétel a szabványismeret). 

A nedvességtartalom mm-ben egy meghatározott talajszelvényben az alábbi összefüggés alapján 

adható meg: 

)/(100 3
% hamNhW t⋅⋅⋅= γ   

ahol 

W = a talaj vízkészlete mm-ben; 

h = a vizsgált talajréteg vastagsága cm-ben 

γ= a talaj térfogattömege (t/m3) 

Nt% = a nedvességtartalom tömeg %-ban 

vagy 

)/(
10

% hamm
hN

W tf ⋅
=  

ahol a térfogatszázalékos nedvességtartalom γ⋅= %% ttf NN  

gyökérmélység, m térfogattömeg, 
t/m3 

nedvességtartalom, 
tömeg % 

W, m3/ha W, mm/ha 

     
Vízkészletszámítás pórustérfogat %-ban adott nedvességtartalom ismeretében: 

)/(% 3
% hamNPhW ptf⋅⋅=  

ahol  

Nptf%= a talaj nedvességtartalma pórustérfogat %-ban 

P% a pórustér 
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100% ⋅−=
s

s
P

γ
 

ahol s = a talaj sűrűsége 

gyökérmélység, m pórustérfogat, % nedvességtartalom, 
pórustérfogat %-ban 

W, m3/ha 

    
A pórus térfogatszázalékban kifejezett nedvességtartalom: 

%% 100% tptf NhNPh ⋅⋅⋅=⋅⋅ γ  

%

100 %
% P

N
N t

ptf

⋅⋅
=

γ   

A relatív nedvességtartalom: 

(%)100
%

)%( ⋅−=
P

bantfVK
N rel

 

A relatív levegőtartalom és relatív nedvességtartalom összege 100 (%). 

nedvesség- 
tartalom, 
tömeg % 

pórus-
térfogat, 
% 

térfogat-
tömeg, t/m3 

nedvességtartalom, 
pórustérfogat %-
ban 

szántóföldi 
vízkapacitás, 
térfogat % 

relatív 
nedvességtartalom
, % 

      
1. Megválaszolandó kérdés: az adott talajtípus beöntözhető-e a szántóföldi vízkapacitás 

értékéig anélkül, hogy az levegőtlen állapotot eredményezne? 

2. Számítsuk ki az aktuális vízkészletet egy adott talajmélységig a talaj 

nedvességtartalmának és térfogattömegének az ismeretében! 

3. Mekkora az öntözéssel pótlandó vízmennyiség abban az esetben, ha egy vízigényes fajta 

statikai vízigényét akarjuk biztosítani? 

Növényfajok Statikai vízigény: 
víz:levegő arány a hézagtérfogatban 

Kalászosok 72-75:25-28 
Kukorica 67-70:30-33 
Burgonya 65-68:32-35 
Borsó 62-65:35-38 
Lucerna 78-80:20-22 
Vöröshere 86-90:10-14 
Cukorrépa 76-80:20-24 

 

Az esetismertetések, laboratóriumi bemutató, tanulmányút értelmezhető egyirányú 

információáramként, de szerepét tekintve – megfelelő interakcióval – intenzívebb tanulás 
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eszköze is lehet. Készüljünk fel előzetesen például a tanulmányutakra, támaszkodjunk a 

korábban tanultakra és kérdezzünk! A tanulmányutak általában nem egy vállalat vagy szervezet 

működésének áttekintő megismerésére irányulnak, hanem – egy-egy tantárgyhoz rendelten – a 

termelés, a technológiák bemutatására. Mindazonáltal egy tanulmányút ennél több lehetőséget 

hordoz!  Készüljünk fel a vállalati struktúra, a termékpálya, az ágazat gazdasági helyzet, a 

munkaerő-igény, a piac és más specifikum szempontjából! Ebben a környezetben már értve 

tudjuk elhelyezni a látottakat és a hallottakat. 

Feladat: Válasszunk egy már megvalósult tanulmányút keretében meglátogatott céget, intézetet, 

szervezetet! Vegyük elő az ahhoz kapcsolódó írott anyagokat (összefoglaló, beszámoló) és 

azonosítsuk a fókuszpontokat!  

Tekintsük át a tantervi hálót, és válogassuk ki azokat a tantárgyakat, amelyek bármilyen módon 

kapcsolhatók a vállalathoz, szervezethez! 

Közösen, brainstorming keretében gyűjtsük össze azokat a kérdéseket, amelyek a látogatás során 

a látogatás elsődleges célján túlmutatva felmerülhettek volna! 

Lássuk be, hogy valós munkakörnyezetben mérnöki szinten nincsenek izolált feladatok, minden 

tevékenységet egyszerre több tevékenység és körülmény szabályoz, így a rendszer átfogó, érdemi 

ismerete nélkülözhetetlen. 

A laboratóriumi és terepi vizsgálatok önálló elvégzése bemutató után az elméleti tudás és 

gyakorlati rutin készség együttes kipróbálását biztosítja, legyünk tehát felkészültek, gondoljuk 

át, mit miért végzünk el, hol hasznosíthatjuk később a feladat megvalósítása közben tett 

felismeréseinket. A mérési, vizsgálati jegyzőkönyvek külleme, belső logikája az egyéni 

igényességet is tükrözi, figyeljük külső szemmel is a produktumunkat! 

Feladat: Határozzunk meg egy a szakunknak megfelelő mérési feladatot és dolgozzunk ki egy 

vizsgálati jegyzőkönyv sablont! Az 1. változatot vitassuk meg egy hallgatótársunkkal és 

alakítsuk közösen! 

A modellezési feladathoz kapcsolódó elemzések és értékelések benyújtása véleményezésre a 

leginkább valósághoz közel álló, öntesztelésre alkalmas feladattípus, ahol az oktató irányítása 

mellett forgatókönyv-elemezéssel érthetjük meg az elvi összefüggéseket, azok egymásra 

gyakorolt hatásait, a hatások különböző aspektusait, miközben rutint szerzünk a modellező 

eszköz használatában is. A modellezés esettanulmánynak minősül, további eleme a tudás 
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alkalmazásának, és az önálló logikai gondolkodás fejlesztési eszköze abban az esetben, ha egyéni 

projekteket takar a modellezési feladat. 

Feladat: Idézzünk fel egy modellezési feladatot, vegyük elő a feladatleírást, az útmutatót és a 

beszámolót! Fogalmazzuk meg a feladat oktatásmódszertani célját, azaz, hogy mely 

képességeink fejlesztésére irányult! Vizsgáljuk meg, hogy a feladat elvégzése mely tantárgyi 

elméleti ismeret meglétéhez kötött! Nézzünk utána, hogy milyen további eszközök (pl. szoftver) 

állanak a rendelkezésünkre a modellezési feladattípus megoldásához! 

A felelősségvállalás és a gyakorlati munkakörnyezetben való viselkedés vonatkozó 

kompetenciáit a gyakorlat nem alkalmas fejleszteni, ezt a célt szolgálja az összefüggő gyakorlat, 

illetve a 7. félév. Saját felelősségünk a szakmai tartalom megválasztása; minél több tantárgynak 

megfelelő szakmai vonatkozást integrálhatunk/integrálunk a gyakorlati feladat(ok)ba – ha 

diplomadolgozatról beszélünk, akkor a gyakorlati vonatkozású projektbe –, annál objektívebben 

láthatjuk, tapasztalhatjuk meg a szakmánknak, diplománknak megfelelő feladatok 

megfogalmazására, megoldására való alkalmasságunkat. A gyakorlati képzőhely szakemberei és 

az egyetemi oktatók közös vezetése, irányítása mellett bizonyosan minőségi munkát tudunk 

végezni, értéket tudunk előállítani, újszerű eredményre jutunk. Erre friss diplomásként, az 

egyetemről kikerülve, ilyen mértékben kontrollált és segített formában nem lesz többet 

lehetőségünk – ezért tekintsük lehetőségnek! 

Feladat: Töltsünk le egy a szakunknak megfelelő témájú BSc szakdolgozatot! 

https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/1192  

Azonosítsuk a kapcsolható tantárgyakat a tantervi háló alapján! 

https://mek.unideb.hu/hu/index.php/hu/hallgatoknak/szakok-tantervek  

Értékeljük a témaválasztást és a téma feldolgozásának minőségét a fenti szempontok szerint! 

Beszéljük meg, milyen lehetséges kérdésekre térhetett volna még ki a szerző! Felvetéseinket 

hierarchikus fa vagy gondolattérkép formájában rögzítsük! 

Vitassuk meg a szakmai mélység, szabatosság kérdését is! 

A fiktív szervezeti rendszerben való kiscsoportos, kooperatív feladatok megoldása – 

összekapcsolva a vállalatnál megismert gyakorlatot a problémaalapú feladatfeldolgozással – a 

leghatékonyabb módja a vállalati környezetben elvárt készségek fejlesztésének, illetve az 

autonómiára és felelősségre vonatkozó tulajdonságaink megismerésének, fejlesztésének. 

Kipróbálható a kommunikációs és vitakészség, a szervezésre és irányításra, valamint 
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döntéshozatalra való készség, illetve az önállóság és a felelősségtudat. Nem mellékes az sem, 

hogy minden szak esetében elvárt a vállalati szintű gondolkodás, a gazdasági orientáltság, egy 

gazdálkodó szervezet működésének komplex ismerete. A cél, hogy ágazati piaci környezetbe 

ágyazott módon irányító, szervező, döntéselőkészítő, döntéshozó feladatot is el tudjon látni a 

végzett mérnök, így a feladat meghatározása nagy felelősséget és kreativitást, egyúttal széleskörű 

felkészültséget, ideális esetben a gazdasági szektorban szerzett saját munkatapasztalatot igényel 

az oktató részéről. Az ilyen típusú feladatok egyébként nem jellemzőek egyetemi keretek között, 

aminek az oka a tantervi szerkezet, amelyben a tantárgyak izoláltak, kevés az integráló tárgy. 

Emellett kevés az olyan oktató, aki rendkívül szerteágazó ismerettel és üzemi vagy vállalkozói 

tapasztalattal is rendelkezik. 

 

4.2 Teszteljük képességeinket! 
 

A projektmódszer a tanulók érdeklődésére, a tanárok és a diákok közös tevékenységére építő 

módszer. A projektek olyan komplex feladatok, amelyeknek a középpontjában egy gyakorlati 

természetű probléma áll. A témát a hallgatók tág összefüggéseiben dolgozzák fel, lehetőség 

szerint a legtöbb kapcsolódó szakterület (társadalmi, jogi, gazdasági, műszaki, környezeti, stb.) 

integrálásával. A tanulásnak a problémamegoldásra, és egyszersmind a hallgatók érdeklődésére 

kell épülnie. A módszer alkalmazása során négyféle projekt kidolgozására kerülhet sor: 

− egy hasznos tárgy megtervezése és kivitelezése, 

− egy írásmű létrehozása, 

− egy probléma megoldása, 

− tudás elsajátítása. 

A projektmódszer alkalmazásának lépései: 

− a célok, a téma kiválasztása megfogalmazása  

− a tervezés (feladatok, felelősök, helyszínek, munkaformák), 

− kivitelezés (az eredményes megvalósítás érdekében a hallgató önálló kutatást is végez), 

− zárás, értékelés.  

A zárás és értékelés magában foglalja a projekt bemutatását, valamint a bemutatott produktum 

értékelését. Az értékelés kritériumait előre rögzíteni kell. A projektmódszernek megkülönböztető 
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jegye: nagyfokú szabadság, amelyet a hallgató számára biztosít a célok kiválasztásától, a 

tervezéstől a feladat végrehajtásának módozatain keresztül egészen az elkészült produktum és a 

tevékenység értékeléséig. A cél sohasem a tanulás, hanem valamilyen konkrét cél, produktum. 

A tanulás ehhez képest mindig eszköz jellegű, mintegy mellékterméke a produktum elérésére 

irányuló tevékenységnek. A projektmódszer nagyfokú tanulói önállóságot tesz lehetővé, módot 

ad ismeretek integrálására, az iskolán kívüli világ megismerésére, kapcsolatok kialakítására, 

készségek elsajátítására.  

A problémaalapú oktatás/tanulás a tananyag hagyományostól eltérő, problémaközpontú 

tervezését igényli. A téma feldolgozása mindig egy, a témához kötődő, azt teljesen vagy részben 

lefedő probléma felvetésével kezdődik, amelynek megoldásához a hallgatók elsődlegesen az 

adott téma ismeretanyagát használják információforrásként. A probléma megoldása a tanítási 

órán túli feladat is lehet a hallgatók számára. A problémától elvárt, hogy megoldása ne már jól 

ismert algoritmusokra épüljön és a probléma megfogalmazása ne tartalmazza a megoldáshoz 

szükséges lényeges információkat. 

A probléma alapú oktatás egyik szervezési módja a csoportmunka, így az abban résztvevő diákok 

közös munkához kötődő kompetenciáira gyakorol pozitív hatást: 

− kommunikációs képesség, együttműködés; 

− döntési képesség; 

− kreativitás, divergens gondolkodás és kritikai gondolkodás; 

− problémamegoldó gondolkodás; 

− vitakészség, érvelés és értékelés képessége; 

− releváns információk kiválasztása; 

− ön-szabályozó tanulás kialakítása és fejlődése; 

− önértékelés képesség; 

− mások munkája iránt érzett felelősség. 

A hallgatói teljesítmény értékelésének kritériumai: a probléma megértése, a megoldási 

folyamatban való részvétel, a megoldás(ok) helyessége, és /vagy életszerűsége, 

alkalmazhatósága, továbbá  a megoldás megértése és megmagyarázása. 

A kooperatív problémamegoldás a problémák megoldásának párban vagy csoportokban történő 

folyamata, amelyben valamennyi csoporttagnak saját, jól elhatárolódó feladata van.   
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A kooperatív probléma-megoldási feladat menete 

Csoport feladata Egyéni feladat 
Probléma meghatározása  
Szükséges részismeretek felmérése   
 Részismeretek feldolgozása 
A megszerzett részismeretek feldolgozása, hipotézisek, 
tervkészítés. 
A meglévő részismeretek alapján javaslatok arra, mit 
tartalmazzanak a megvalósítási tervek.  

 

 Lehetséges tervek elkészítése egyénileg. 
Ellenőrzés, értékelés. 
Egyének terveiből a csoport megvalósítási tervének 
elkészítése. 

 

 

A csoportmunka során az egyén felelőssége az, hogy a rábízott feladatot hiánytalanul elvégezze, 

a csoport megbeszéléseken aktívan közreműködjön, segítse csoporttársait a kiegyensúlyozott 

előrehaladásban. Ennek megfelelően az egyén nemcsak önmagáért felelős, hanem a csoport 

valamennyi tagjáért is a közös cél elérése érdekében. Ellenőrizzük, hogy ez hol érvényesül a saját 

szakunkhoz rendelt képzési kimeneti követelményekhez! 

Egy mezőgazdasági vízgazdálkodási téma feldolgozásának folyamata csoportmunkában. 

Folyamat Részelemek, szükséges tudás 
Probléma 
megfogalmazása 

Példa: Készítsenek öntözési talajvédelmi tervet. 
A talaj öntözésre való alkalmasságát lehet megállapítani, amelynek során a 
talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak figyelembevételével az adott talajra 
vonatkozó maximális vízadag és öntözési intenzitás meghatározása történik. 
A felhasználni kívánt öntözővíz előzetes vizsgálata alapján a kedvezőtlen 
kémiai összetételű vizek öntözésből történő kizárásával megakadályozható a 
talajok káros sóterhelése, másodlagos szikesedési folyamatok megindulása. 
 

Önálló projektmunka vagy 
csoportmunka – utóbbi 
esetében csoportok és 
szerepkörök 
meghatározása 

Részproblémák:  
Az öntözés vízjogi engedélyhez kötött tevékenység. A talajvédelmi 
szakhatósági állásfoglalás megadásához talajvédelmi terv elkészítése 
szükséges. 

− jogszabályi követelmények tisztázása (A termőföld védelméről 
szóló 2007. évi CXXIX. törvény 50. §-a alapján az öntözés vízjogi 
engedélyezési eljárása során az illetékes talajvédelmi hatóság 
szakhatóságként vesz részt.) 

Az öntözési talajvédelmi terv részeinek azonosítása: 
− a terület részletes talajtani jellemzése, 
− a talaj öntözésre való alkalmassága, 
− a talajvízviszonyok jellemzése, 
− az öntözővíz minősítése, 
− javaslat az egyszerre kiadható öntözővíz mennyiségére, 

intenzitására, gyakoriságára, 
− javaslat az öntözés hatékonyságát javító beavatkozásokra. 

A talajvédelmi terv mellékletei: 
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− genetikus talajtérkép, 
− vízgazdálkodási kartogram, 
− talajvíz kartogram, 
− öntözési talajalkalmassági kartogram, 
− pF-görbe, szemeloszlási görbe, 
− vízháztartási mérleg számítás, 
− vizsgálati jegyzőkönyvek. 

Az öntözésre kijelölt terület öntözésre való alkalmasságának 
meghatározásához helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése 
szükséges. 

− terület bejárása, szabványos paraméterek azonosítása 
(szabványismeret) szükséges térbeli adatok meghatározása, 
megfelelő adatbázisok használata, mintavételi stratégia 
megválasztása (szabványismeret), mintavétel (eszközhasználat), 
laboratóriumi mérések (eszközhasználat, adatrögzítés, jegyzőkönyv-
készítés).  

Reprezentatív mintavételezés:  
− A vizsgálatba vont területen eltérő talajfoltonként és/vagy adott 

területnagyságonként talajszelvényt kell feltárni, és a talajszelvény 
genetikai szintjeiből mintát kell venni. Meg kell határozni a talajvíz 
mélységét, és elérhető talajvízszint esetén a talajvízből is mintát kell 
gyűjteni. Eltérő vízgazdálkodási tulajdonságokkal rendelkező 
talajfoltokon kijelölt ún, „jellemző talajszelvényekből” bolygatatlan 
talajmintát kell gyűjteni. A mintavételi stratégia kialakítása 
körültekintő és részletes előzetes ismereteket feltételez (digitalis 
adat- és információforrások, térképtárak, térinformatikai 
adatelemzés és tervezés) 

Laboratóriumi vizsgálatok: 
− talajmintából: a kémhatás (pHH2O), a kötöttségi szám (KA), a 

humusztartalom (H%), összes karbonát-tartalom (CaCO3%), vagy a 
hidrolitos aciditás (y1), vízben oldott összes só. 

− Jellemző szelvényekből: a mechanikai összetétel, a térfogattömeg, a 
pF-sor. 

− esetenként: a vizes kivonat, a báziscsere-vizsgálat, a 
talajvízvizsgálat, a morzsa-vízállékonyság. 

Szabványos méréstechnikák alkalmazása, eszközök rutin- és okszerű 
megválasztása és használata feltételezett. 
Számítással meghatározandó paraméterek:  
az összporozitás, a differenciált porozitás, a levegőkapacitás, a relatív 
levegőtartalom, a víz-levegő arány, a vízháztartási mérleg. 

− Az elméleti öntözési vízadag kiszámításának alapja a talaj 
differenciált pórusterének ismerete, és az ezt szemléletessé tevő 
vízkapacitási jellemzők (Vkmax, Vkmin, Vksz, DV, HV).  

Öntözővíz minősítése: 
− fizikai jellemzők: hőmérséklet, szín, szag, hordalékosság, 

vezetőképesség. 
− mért kémiai paraméterek: Fe2+, Al3+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, CO3

2-, 
HCO3

- , NO3
-, SO4

2- , Cl-, bór 
− számított paraméterek: a nátrium adszorpciós arány (SAR), a 

nátriumszázalék, a szikesedési hányados, a magnéziumszázalék, az 
anion szerinti víztípus, a kation szerinti víztípus. 
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A probléma és 
részproblémák 
megoldásához szükséges 
információk gyűjtése 

A megoldáshoz több tanult és elsajátítandó témakör ismereteire van szükség. 
Az egyes területekre vonatkozó információk megkeresését és 
tanulmányozását a csoporttagok felosztják egymás között.   

Megoldásra vonatkozó 
hipotézisek 
megfogalmazása 

A megoldáshoz szükséges információkat a csoporttagok ismertetik egymás 
között és indokolják, miért lehet szükséges a megoldáshoz. Ha szükséges, 
újraértelmezik a problémát és a részproblémákat.  

A hipotézisek alapján a 
megoldás tervezése és 
kivitelezése 

Csoportmegbeszélés. Több terv felvázolása. Részfeladatok kiosztása.  

A végrehajtás után 
ellenőrzés, értékelés.  

A legmegfelelőbb tervek kiválasztása.  

A hallgatók munkájának 
értékelése 

Az oktató által, illetve ön- és társértékeléssel. 

 

Feladat: egyszerűsített talajvédelmi terv készítése egynyári öntözéshez 

Feladat jellege: valós kontextusba helyezett, komplex problémán alapul, részben statikus 

probléma-megoldást igényel (szabályos gondolatmenet alkalmazása), részben dinamikusat 

(egyéni érdeklődésnek megfelelően, önállóan definiált feltételrendszer adja a keretet), 

csoportosan megoldandó (igényli a csoport önszerveződését és a folyamatos a kommunikációt). 

Elvárt a kooperatív megoldás, azaz minden hallgatónak jól lehatárolt részfeladata van. A munka 

eredménye egy db öntözési talajvédelmi terv. 

Megoldás menete: 

Fiktív gazdaság definiálása valós területen elhelyezve: területre jellemző természeti adottságok 

összegyűjtése (hidrogeológiai, hidrológiai, talajtani, meteorológiai vonatkozások), valós 

gyakorlat megválasztása (növényfaj(ta), agrotechnika, öntözéstechnika), terület, volumen 

számszerű meghatározása. 

Vonatkozó jogszabályok értelmezése: A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. 

(IV.29.) Korm. rendelet 2. §. 10a. alapján az egynyári öntözés során egy öntözési idényben, 

közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, maximum 120 mm/ha (1200 m3/ha) 

öntözővíz kijuttatása lehetséges, legfeljebb 100 ha nagyságú területre. Az egynyári öntözésre 

szóló vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz a talajvédelmi terv készítésének részletes 

szabályairól szóló 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja alapján az 

öntözővíz minőségét megállapító egyszerűsített talajvédelmi tervet kell készíteni.  

Tartalmi elemek tisztázása: 
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1. az öntözővíz vizsgálati paramétereinek elemzése, az öntözővíz minősítése, 

2. az öntözővíz minőségére vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyv, 

3. az öntözővíz felhasználhatósága, 

4. az öntözés hatékonyságát javító beavatkozások. 

Helyszíni talajmintavétel megtervezése és kivitelezése: A DE Agrár Kutató Intezetek lehetőséget 

adnak a mintavételezés tervezésére és kivitelezésre, az egyes intézetek szoftvereket, valamint 

terepi és laboratóriumi mérőműszereket biztosítanak a megvalósításhoz. Megj. a fiktív 

vállalkozás választott helyszínének adottságait adatbányászattal lehet jellemezni, a mintavétel, 

és később a minták laboratóriumi elemzése a gyakorlás célját szolgálja. 

Eltérő talajfoltonként, de legalább 10 hektáronként talajszelvényt kell feltárni. A talajszelvény 

genetikai szintjeiből vagy rétegeiből mintát kell venni. 2 méter mélységen belül, a külön 

jogszabály szerinti nitrátérzékeny területen 5 méteren belül meg kell határozni a talajvíz 

mélységét és az elérhető talajvízből mintát kell venni. Csepegtető öntözés kivételével az eltérő 

fizikai, vízgazdálkodási tulajdonságokkal rendelkező talajfoltokon kijelölt úgynevezett 

„jellemző talajszelvényből” (legfeljebb 50 hektáronként, de legalább 1 szelvényből) bolygatatlan 

talajmintát kell gyűjteni. 

Helyszíni vizsgálatok: 

– csepegtető öntözés kivételével a talaj víznyelő és vízvezető képességének meghatározása, 

– a talajvízszint átlagos mélységének meghatározása, 

– vízrendezettségi állapot felmérése, 

– talajellenállás mérése indokolt esetben. 

Laboratóriumi talajvizsgálatok, valamint öntözővíz, valamint talajvíz vizsgálatok (gyakorlás 

céljából, a saját projekt keretében adatbányászattal, szakszerű, megalapozott becsléssel várt a 

jellemzés): Elemezni kell az alábbiakat: 

– az öntözés további talajalkalmassága, feltételek meghatározása, 

– az öntözővíz, talaj, talajvíz vizsgálati paramétereinek elemzése, 

– az öntözési norma meghatározása, 

– a területen esetleg jelentkező káros folyamatok, további káros folyamatok kialakulásának 

megelőzési módjai, 

– egyéb beavatkozások (mélylazítás stb.), 
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– a további öntözési mód változtatása, vagy egyes területeken kizárásáa annak 

indoklásával. 

Az öntözési cél – talajtani szempontból – a növények számára felvehető, az ún. hasznosvíz (DV- 

diszponibilis víz) pórustartomány feltöltése. Az öntözés lehetséges intenzitására vonatkozó 

értéket a talaj hidraulikus vezetőképességének (K-tényező) ismeretében számíthatjuk. 

A kiválasztott terület adottságainak ismeretében értelmezendők a talajokra jellemző, Filep 

György által 1999-ben kidolgozott pF-görbék alapján. 

 
Feladat: Vízáramok talajvízszintre gyakorolt hatásának számszerűsítése modellezéssel 

Processing Modflow környezetben: szabad felszínű talajvíz vízszintje változásának modellezése 

öntözési célú vízkivétel és csapadékvízzel való visszatöltődés esetére 

Feladat jellege: valós kontextusba helyezett, komplex problémán alapul, statikus 

gondolatmenetet igényel (egyéni érdeklődésnek megfelelően, önállóan definiált feltételrendszer 

adja a keretet). A feladatot a hallgató önállóan végzi el. 

A feladat megoldását követően a hallgató a szoftver hidrogeológiai modellezésre alkalmas 

moduljait rutinszerűen használni tudja, beleértve az okszerű modellépítést, a modellszámítási 

eredmények értelmezését, a forgatókönyv-elemzést, amely kockázatelemzést is lehetővé tesz, 

továbbá a vizuális megjelenítés lehetőségeivel élve különböző céllal virtuálisan bemutathatja 

egy-egy modell viselkedését.  

Jellemezhető a felszíni és felszín alatti vízkészletek viselkedése vízkivétel és víz-visszapótl(ód)ás 

esetében, beleértve a vízszint változását, a vízáramlási irányokat és sebességeket, valamint a 

hatásterületeket, ill. az elérési időket. A vízáramok eredete a vízháztartási egyenlet minden, a 

szoftver által kezelt tagja. 

Megoldás menete: 

Mintafeladat részletes leírása megoldási útmutatóval – ez alapján a hallgató a saját választott 

feltételrendszerére is elvégzi a modellezési feladatot. 

Szabad felszínű talajvízszint, durva homokos földtani közeg, porozitása 0,25, izotróp szivárgási 

tényező k=160 m/nap, fajlagos vízhozam 0,06 m3/nap, a visszatöltődés 4 hónapon keresztül 

történik 7,5 x 10-4 m/nap sebességgel; 8 hónapig nincs vízutánpótlódás. A modellezett réteg 

vastagsága 25 m, területe 10000x6000 m2. K-Ny irányú vízáramlás nincs, valamint a DK-i részen 

vulkanikus eredetű hegy található. D-n állandó az áramlási sebesség, 0,0672 m3/nap/m. 9 
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vízkivételi hely (fúrt kút) található a területen, amelyeken keresztül 8 hónapon keresztül 45 l/s 

(azaz 3888 m3/nap) vízmennyiséget szivattyúzunk a felszínre. 

Feladatok: 

Számítsuk ki a vízszintet 

1. állandósult 2,5x10-4 m/nap visszatöltődési sebesség esetére, ha nincs vízkivétel 

2. 8 hónap vízkivételt követően a száraz időszakra 

3. a következő csapadékos időszak végére 

A modellezés lépései: 

Hozzunk létre egy új modellt, határozzuk meg a méretét és a rácshálót, rögzítsük a perem- és 

kezdeti feltételeket, végezzük el a szimulációt, jelenítsük meg a számítási eredményeket 

vizuálisan, térképi formában, készítsünk animációt a teljes 12 hónapos időtartamra. 

Részletesen: A modell méretei: 1 réteg, oszlopok száma 12, mérete 500 m, sorok száma 20, 

mérete 500 m. 

A peremfeltételeket és a kutak helyét tartalmazó dxf formátumú térképek a mintafeladathoz a 

rendelkezésre állnak: BASEMAP1.dxf, töltsük be (Grid Editor/Options/Maps/Map options/Map 

files). 

A kutak környezetében sűrítsük a rácshálót a depressziós görbék finomabb kirajzolódásához 

(Mesh size). 

Adjuk meg a réteg típusát (szabad felszínű). 

Vigyük be a peremfeltételekre vonatkozó adatokat (1 aktív, 0 inaktív, -1 rözgített értékű); az É 

cellasor rögzített, a szivárgási tényezőt a kezdeti feltételek megadásakor rögzítjük. Inaktív a DK-

i részben található hegy területe. A többi cella aktív. 

Adjuk meg a réteg vastagságát (alja 0 m; teteje 25 m). 

Adjuk meg a vízszintes szivárgási tényezőt, valamint a porozitást (minden aktív cellában 

érvényesen). 

Adjuk meg kezdeti feltételként a talajvízszintet minden aktív cellában (16 m), valamint az É-i 

cellasorban (15 m). 

Jelöljük meg az időléptéket, a szimulációs időegység nap, a szimulációs áramlási típus 

állandósult. 

Adjuk meg a visszatöltődési sebességet: a két időszak időarányos átlagaként 0,00025 m/nap 
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Jellemezzük a kutakat: Ha egy kút 500x500 m2-es cellában található, a vízkivétel 500 m x 0,0672 

m3/nap/m = 33,6 m3/nap mennyiségben adandó meg. A rácsháló-sűrítésnek megfelelően 

számoljuk ki a megfelelő értékeket. 

Futtassuk le a szimulációt, majd importáljuk DAT fájlba a talajvízszintre vonatkozó 

eredményeket (Tools/Result extractor/Result type: hydraulic head/Read/Save Matrix as 

T1SS.DAT). 

Jelenítsük meg az állandósult állapotra jellemző talajvízszint térképet: töltsük be az adatmátrixot 

(Tools/Presentation/Browse matrix/load matrix T1SS.DAT), majd jelenítsük meg az izovonalas 

térképet (Options/Environment/Visible/Contours) tetszőleges színezéssel és megfelelő 

szintvonal-sűrűséggel.  

A térképet mentsük el (File/Save plot as). 

 Következhet a vízkivéttel és –utánpótlódással járó talajvízszintek kiszámítása, amelyhez az 

állandósult állapot alapadait használjuk kiindulásként. Töltsük be a T1SS.DAT fájlt 

(parameters/initial hydraulic heads/browse matix/load matrix) 

Állítsuk át az idő paramétert állandósultról tranziens szimulációra (parameters/time/transient), 

állítsuk meg az időperiódusokat: 1. periódus – 240 nap, 12 lépés; 2. periódus 120 nap, 6 lépés – 

a lépések számának növelésével az animáció finomítható majd. 

Állítsuk be a kivett víz mennyiségét a kutaknál: models/modflow/well -3888 m3/nap (ez az 1. 

periódusra vonatkozik). A szerkesztő felület elhagyásakor felugrik a temporal data ablak, 

amelyben kiválasztjuk a 2. periódust és minden kút esetében 0 értéket rögzítünk. 

Specifikáljuk a visszatöltődést: models/modflow/recharge. Az 1 periódusra a teljes rácshálóra 0 

értéket adunk, ami a száraz időszakot jellemzi. Ezesetben is a temporal data ablakban jelöljük ki 

a 2. periódust, ahol a visszatöltődés sebességeként 0,00075 m/nap értéket rögzítsünk. 

A parameters/specific yield opcióban állítsuk be a fajlagos vízhozamot 0,06 m3/nap értékre. 

Futtassuk le a szimulációt (run). 

A presentation/result extractorral az egyes időlépésekhez rendelt talajvízszintek lekérdezhetők. 

A vízkivétel végén jellemző talajvízszint-térkép az 1. periódus 12. lépésnek megfelelő értékeivel 

szerkeszthető meg, míg a visszatöltődés végén a 2. peródus 6. lépésének megfelelőekkel. Hozzuk 

létre mindkét térképet. 

Készítsünk animációt a 18 lépésből: ellenőrizzük, hogy a kontúrvonalak helyesen jelentek-e meg, 

majd: Animation/open file/save file – új mappában mentsük el. A create new frames alatt állítsuk 
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be a megjelenítést talajvízszintre és állítsuk az időt 0,2 s-ra. A program folyamatosan lejátsza a 

12 hónap során alakuló talajvízszint-változást.  

 

Rendelkezésre álló útmutató:  

Chiang, W-H., Kinzelbach, W.: Processing Modflow – A Simulation System for Modeling 

Groundwater Flow and Pollution, 1998, 6.1 mintafeladat megoldása, 215-231. angol nyelven (a 

hallgató a szakmai idegen nyelvet gyakorolja) 

 

Feladat: Elemezzük 2 előzetes vizsgálati dokumentáció szerkezetét és tartalmát a 314/2005 

(XII.25) Korm. rendelet 4. mellékletében előírt tartalmi követelmények alapján! 

 

Feladat jellege: valós kontextusba helyezett, komplex problémán alapul, statikus probléma-

megoldást igényel (szabályos gondolatmenet alkalmazása), csoportosan megoldandó (igényli a 

csoport önszerveződését és a folyamatos a kommunikációt). Elvárt a kooperatív megoldás, azaz 

minden hallgatónak jól lehatárolt részfeladata van. A hallgatók valós dokumentációk elemzésén 

alapulva szakmai kritikai értékelést végeznek. A dokumentumok esettanulmány jelleggel 

képezik a feladat tárgyát. A feladat megoldása kerekasztal mellett történik, az értékelés írásban, 

egy jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. A feladat kiegészül idegen nyelvű dokumentumok 

felkutatásával “environmental impact assessment – irrigation” témában. 

Megoldás menete: Válasszunk egy hivatalos honlapon közzétettt előzetes környezetvédelmi 

vizsgálati dokumentumot! 

Pl.: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által gondozott,  

http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html  honlapon található előzetes vizsgálati 

dokumentumok közül néhány 2018.11.01-jén: 

1. Boldogkőváralja Község Önkormányzata (Boldogkőváralja) által tervezett, a 

Boldogkőváralja 0110/2 hrsz-ú ingatlanon lévő kajszitelep öntözésére szolgáló automata 

csepegtető öntözőrendszer létesítése (meglévő öntözőtelep bővítése) 

2. MZG Kft. által a Gönc 016 hrsz.-ú ingatlanon tervezett öntözőtelep és záportározó 

létesítése (fúrt kút és záportározó) 
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3. Olaszliszka 1421/2 és 1402/25 hrsz.-ú szőlőterületekre tervezett öntözőtelep létesítése 

(fúrt kút és záportározó) 

4. AGRO-TÁR Kft. - Alsódobsza külterültetén öntözőtelep létesítése (folyó táplálta, ill. 

duzzasztott felszíni víztárzó) 

 

Ellenőrizzük, hogy jogszabály szerint kötelező-e az előzetes környezetvédelmi vizsgálat 

elvégzése! 

Értelmezzük a projekttervet, majd tekintsük át a dokumentum szerkezetét és az alábbiak szerint 

értékeljük, hogy az tartalmilag milyen mértékben elégíti ki a jogszabályi követelményeket! 

Írjunk részletes értékelést arra vonatkozóan, hogy a dokumentum az engedélyezési hatósági 

munka elvégzéséhez megfelelő-e! 
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A dokumentumok elemzés szempontjai 
A tervezett tevékenység célja  
milyen közérdekek támasztják alá a vizekbe való beavatkozás célszerűségét  

− volumen 
− kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása 
− tevékenység helye és területigénye, igénybe veendő terület használati módja (aktuális és településrendezési terv 

szerinti) 
− szükséges létesítmények 

 

tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések,  
a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás,  
a telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés  
a megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás, és szennyvízkezelés  
az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik  
a telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglévő vagy - a településrendezési 
tervekben szereplő - tervezett terület-felhasználási módokat  
a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását 

 

a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági előnyeinek bemutatása, költség-haszon elemzés alapján  
a számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, 
infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a 
telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását 

 

hatótényezők várható mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést 
okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel 

 

a tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes 
becslése, figyelembe véve a befolyásoló tényezőket is:  
a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél annak becslése is, hogy a terület állapota és 
funkciói miként változhatnak meg a telepítés következtében, beleértve az éghajlatváltozást 

 

a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki  
a hatásviselő területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a 
hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel 

 

a védett természeti területet, barlangot, Natura 2000 területet, és a terület természetvédelmi státuszától függetlenül a védett 
fajokat érintő hatások ismertetése 

 

a tájra (a táj szerkezetére, használatára, jellegére és a tájképre) gyakorolt hatások ismertetése  
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a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az 
ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 
foglaltak figyelembevételével 

 

a vizek állapotromlását okozó kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések  
számításba vett változatoknak az éghajlatváltozással szembeni érzékenységére vonatkozó elemzése  
a telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése  
az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése  
lehetséges hatások vonatkozásában készített kockázatértékelés  
a tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás bemutatása  
a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére  
országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége  
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A releváns előzetes hatásvizsgálati dokumentumokban foglalt számításokat az alábbiak szerint 

ellenőrizzük! 

A csapadékból összegyűjthető és öntözési célra felhasználható éves vízmennyiség nagyságának 

kiszámítása csapadékvíz-tározás esestére 

Számítás menete: 

1. vízgyűjtő terület lehatárolása térinformatikai eszközzel 

2. csapadékmennyiség lekérdezése meteorológiai állomásoktól 

3. felszíni lefolyásra kerülő vízhányad becslése a felszíni lefolyási tényező 

figyelembevételével 

4. a vízgyűjtő medence vízfelületének párolgásából származó éves párolgási veszteség 

kiszámítása 

A vízelvezető csatornák kiépítési vízhozamának meghatározása 

A mértékadó vízhozam számítása: 

 

Qp = α * ip * F (l/s) 

ahol: 

Qp - mértékadó, p gyakoriságú vízhozam (l/s) 

α - lefolyási tényező 

ip - mértékadó csapadék intenzitása (l/s/ha) 

F - vízgyűjtő terület nagysága (ha) 

vízgyűjtő 
jele 

F, ha α ip (l/s/ha) mértékadó 
gyakoriság 

Q 10%, 
m3/s 

    10%  
 

A vízelvezető csatorna szelvényméretének meghatározása 

A meder vízszállításakor kialakuló középsebességet a Chézy képlettel számítjuk ki: 

Vk = C * (R * I)-2 (m/s) 

ahol: 

C - a csatorna anyagától, állapotától függő sebességtényező (m1/3/s) 

R - hidraulikus sugár (m) 

I - csatornahossz-lejtés 

A mederben szállítható vízhozam Q száll = Vk * F  
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ahol 

F - keresztmetszet (m2) 

csatorna 
jele 

F, m2 C, m1/3/s R, m I, % Vk, m/s Q, m3/s 

       
 

Kutak hatástetületének becslése  

EOV koordináták 

1. számú kút: Y = 825 398, X = 327 632 

2. számú kút: Y = 825 311, X = 327 582 

A kutak mélysége 30 m 

Szivárgási tényező: k = 10-10 m/s 

Porozitás: 0,25 

Vízigény: 40 l/perc 

 

Feladat: Alkossunk csoporto(ka)t, beszéljük meg, kinek melyik a kedvenc tantárgya és válasszunk 

egy témát! Készítsük el a téma csoportos feldolgozásának egy lehetséges tervét!  

A tervkészítés ismét kreativitást igényel, és meghatározó a megfelelő mélységű tudás. Ne felejtsük: 

ha nem emlékszünk valamire, használjuk az elérhető információforrásokat, beleértve az Internetet 

és a tanárt is! 

Ha a terv készen van és az erőforrások legalább részben a rendelkezésünkre állnak, próbálkozzunk 

a megvalósításával!  

 

4.3 Az elegáns, könnyen védhető diplomadolgozat 
 

Tegyünk különbséget a tudományos és a mérnöki tevékenység között! Értsük meg a tudományos 

ismeretek bővülése és a mérnöki megoldások fejlődése közötti interakciót! Nem azonos az 

alkalmazott tudomány és a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása! 

Legyünk tisztában azzal, hogy melyik milyen kommunikációs csatornán kerül az eltérő célnak 

megfelelően megosztásra! 

Feladat: fedezzük fel a szellemi tulajdonvédelem világát! Látogassuk meg a 

https://www.sztnh.gov.hu/hu weboldalt!  
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A termékre vagy eljárásra vonatkozó új műszaki megoldás mérnöki munka eredménye, amely 

tudományosan megalapozott. A szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga van arra, hogy a 

találmányt hasznosítsa, vagy arra másnak engedélyt adjon. A szabadalmas célja, hogy számára 

megtérüljenek a fejlesztésre fordított befektetések.  

Az agrár képzési területhez kapcsolódóan fontos még a növényfajta-oltalom, amely a nemesített 

növényfajták (hibridek, vonalak, klónok stb.) jogi oltalmát biztosítja. A növényfajta-oltalom 

tulajdonosának is kizárólagos joga van a növényfajta hasznosítására, illetve arra, hogy másnak arra 

engedélyt adjon. A növényfajta-oltalom a megadásától számítva huszonöt évig, szőlő és fák esetén 

harminc évig tart.  

Keressünk növényfajta-oltalmat, majd agrár-technológiai oltalmat, végül egy szabadon választott 

témához kapcsolódóan szabadalmakat! http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=HU  

Egy választott szabadalomban keressük meg a tudományos megalapozottságot bizonyító részt! A 

lexikai ismeretek témakörhöz visszacsatolva azonosítsuk a számunkra még nem egyértelmű 

szakkifejezéseket! 

Példa: 228698 lajstromszámú oltalom  

Feladat: keressünk az Interneten az érdeklődési körünknek – szakunknak – megfelelő témájú 

tudományos szakfolyóratokat! A nemzetközileg jegyzett szakfolyóiratok listája: 

http://research.shmu.ac.ir/files/elm%20sangi/SCOPUSE.pdf 

Fontos megjegyzés: a diplomadolgozati téma meghatározását ne tudományos szakcikkek 

böngészésével kezdjük, mivel azok nagyon specifikus célkitűzésre épülnek. Egy idő után – amihez 

elegendő 10-20 cikk is – elveszettnek érezhetjük magunkat, mivel a megismertek alapján nem áll 

össze az egész. Kezdjük tankönyvekkel, szakkönyvekkel, hogy átlássuk a téma rendszerét, és az 

egyes résztémák közötti kapcsolatokat, egymásra hatásokat, hatásmechanizmusokat. Csak ennek 

ismeretében lesz esélyünk egy szakmailag megalapozott és az egyetemi képzési szint szerint elvárt 

minőségű és mélységű projektmunka-terv elkészítésére. Itt is segít a gondolattérkép! 

Feladat: határozzunk meg egy érdekes, szakunkhoz rendelhető problémát! Építsük köré az azzal 

összefüggésbe hozható rendszerelemeket! Foglalkozhatunk például a szikesedés okaival vagy annak 

következményeivel, a növényi kártevők térbeli és időbeli megjelenésével, egy adott haszonállat 

adott teljesítménymutatójának változékonyságát befolyásoló tényezőkkel, stb. 

Látni fogjuk, hogy az összefüggések hálózata igen kiterjedt is lehet, attól függően, hogy milyen 

témát választottunk – sokszor a választáskor nem is tudatosul a téma szerteágazósága. Ezen a ponton 
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kell lehatárolnunk, meghatároznunk, hogy a téma mely részletével szeretnénk foglalkozni! Ettől a 

lépéstől visszaút nincs, de ha kijelöltük, jól megtervezett munkaterv szerint tudunk majd haladni.  

Nem mellékes, hogy az általunk felvetett probléma valóban probléma-e még, vagy már 

megoldották. Ehhez naprakészen kell ismernünk a tudomány aktuális állását az adott kérdésben. A 

tudományos szakcikkek összegyűjtésére leggyakrabban használt website: www.sciencedirect.com    

Egyértelmű probléma-meghatározás esetén a megfelelő kulcsszavak megválasztásával kezelhető 

számúra csökkenthetjük az átfogó, teljes körű, kellő szakmai mélységű „szakirodalmi áttekintéshez” 

szükséges cikkek körét. Próbáljuk ki! Példa: soil AND amendment 31803 cikk (2018.12.18); AND 

enzyme 7768 cikk; AND saline 1831; AND biochar 235 cikk. Fedezzük fel a szakcikk (original 

research article) és a tanulmány (review) célja és szerkezete közötti eltéréseket! Válasszunk egy 

tanulmányt és ellenőrizzük a probléma-megfogalmazás kapcsán készített gondolattérképünk 

helyességét!  

A projektünk akkor lesz logikusan felépített, ha a célkitűzéseink pontosak, egyértelműen 

fókuszáltak, nem tartalmaznak magyarázó szakaszt, nem általánosak, megvalósításukhoz konkrét 

módszertant tudunk rendelni (azaz, hogy a célkitűzést hogyan fogjuk elérni/megvalósítani). Fontos: 

a vizsgálat nem célkitűzés, azt valamiért tesszük! Valamit azért vizsgálunk, számolunk ki, mérünk 

meg, mert egy feltételezést bizonyítani akarunk, amihez az adott vizsgálatokat, számításokat, 

méréseket el kell végeznünk, például adatigény miatt. 

A következőket gondoljuk végig a rendszerszemlélet jegyében: 

- az általunk megérteni és jellemezni kívánt jelenség 

- tények, amelyek alapján azt feltételezzük, hogy magyaráható a jelenség 

- a tények közötti logikai összefüggések (hogyan, miért, milyen mértékben) 

- mit várunk – ezt a kérdést az előtt tisztázzuk, hogy belekezdenénk bármilyen 

tevőleges munkába! 

A konkrét kérdéseket pontosítsuk például az alábbiak szerint: 

- milyen kapcsolat van .. és .. között 

- milyen hatásmechanizmusok jellemzőek 

- feltételezhető-e kereszthatás 

- milyen modellel írható le szükséges és elégséges pontossággal 

- mire reprezentatív az eset, ha eset jellemzésére vállalkozunk 



  
  
 
 
 

 

103 
 

Mindehhez az analógiák jól használhatók, keressünk az általunk megfogalmazott problémához 

hasonlóra (tárgy, módszertan, körülmények, stb.) már kidolgozott és közzétett megoldást! 

A kérdés egy probléma különböző aspektusai közötti kapcsolatára irányul. A hipotézis a problémára 

javasol egy lehetséges választ, amit aztán tesztelnünk szükséges – rendelkezésre álló vagy méréssel, 

számítással generált adatokkal. Ezért mérünk. 

Fontos szem előtt tartanunk a következőket: 

- a feltételezett összefüggést meghatározó változóknak vagy azok indikátorainak 

mérhetőnek kell lenniük – ezzel egyidőben tisztáznunk kell, elegendő-e egy változó 

indikátorát jellemezni, hogy magára a változóra alkalmazhassuk a 

következtetésünket! Itt derülhet ki, hogy nem mindig kell bonyolult mérést 

kivitelezni, sok időt tölteni a méréssel.  

- A hipotézisnek választ kell adnia a kérdésre. 

- A hipotézis a lehető legegyszerűbb legyen, leginkább egy állítás. 

Próbáljuk ki magunkat, válaszoljunk a fenti kérdésekere az általunk kiválasztott témában, 

megfelelően konkretizálva az érdeklődésünk középpontjába helyezett problémát! 

téma  

probléma  

hipotézis  

célkitűzés  

Válasszunk egy tudományos szakcikket, magyar vagy angol nyelvű egyaránt lehet, ha magyar 

nyelvűt szeretnénk, látogassuk meg közvetlenül a folyóirat weboldalát! Pl.: https://www.mta-

taki.hu/hu/aton  

Azonosítsuk abban is a fenti 4 tételt! 

Ha nem egyértelmű, válasszunk másik cikket, remélve, hogy könnyebb lesz a dolgunk! Visszatérve 

az elsőre, próbálkozzunk mi magunk tisztázni, mi lehetett a szerzők által választott téma, 

megfogalmazott probléma, mi volt a hipotézisük, és milyen célkitűzést fogalmaztak meg maguknak. 

Ha a célkitűzésünk egyértelmű, öntsük mondatba, hogy mit várunk a munka végén; akkor, amikor 

a célkitűzésünket teljesítettük! 

Példa: antagonista hatás bizonyítása – antagonista hatás matematikai modellje  

Fontos, hogy a konkrét mintára, területre, környezeti feltételekre, stb. kapott adatok alapján tett 

megállapításokat általánosítsuk is, hiszen munkánk célja nem csupán az adott eset jellemzése, 
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hanem olyan következtetés levonása, ami érvényes minden olyan esetre, amelyet az általunk 

jellemzett konkrét eset reprezentál! Ezért nem az esetet leíró matematikai egyenlet a várt eredmény, 

hanem egy modell, ami a definiált értelmezési tartományban általános érvényű. 

Akkor dolgozunk adatokkal, ha matematikai összefüggéseket keresünk. A matematika ennek 

megfelelően nem elméleti tárgy! Adott probléma megoldásánál mindig nézzük át a vélhetően 

alkalmazandó matematikai eszközöket, például a statisztikai mutatók számítását, az interpolációs 

technikákat, stb. 

Feladat: az általunk felvetett probléma megoldásához sorakoztassunk fel lehetéses megoldási 

módszereket, majd határozzuk meg a szükséges paramétereket! Az adatok nyerésének különböző 

módjai közül válasszuk ki a megfelelőeket pl. laboratóriumi kísérletek, kisparcellás kísérletek, 

modellezés, mérés-adatrögzítés, adatbányászat… 

A módszer helyességét analóg tartalmú cikkek olvasásával ellenőrizhetjük, illetve azok révén új 

megközelítést is tanulhatunk. 

Az általunk választott cikk módszertani leírását áttekintve tisztázzuk, hogy a szerzők miért az adott 

adatokkal, illetve adatnyerési és -elemzési módszerekkel dolgoztak! 

A tudomány aktuális állásához általunk hozzáadott érték a saját munkánk által saját magunk által 

levont következtetés. Megjegyzés: másé is ez! Hivatkozni például egy írásműben (diplomadolgozat) 

ezért mindig valakinek a saját, eredeti állítására lehet! Általános mondathoz, tényhez ezért sem 

rendelünk forrást. 

Az új eredmény egy megállapítás: igazoltuk a hipotézisünket, alátámasztottuk az állításunkat, 

megoldottuk a problémát. (Ezeket mindig az írásművek Következtetések c. fejezetében keressük és 

mi is ott írjuk le!) 

Az írásmű – jelen esetben a diplomadolgozat – nem cél, hanem eszköz. Kommunikációs eszköz. 

Mint ilyennek, célcsoportja van, az oktatók. Az írásműben részletezzük azt a munkát, amely a lehető 

legnagyobb mértékben fedi a szakhoz rendelten tanultakat, ennek megfelelően komplex szakmai 

kérdés képezi a tárgyát. Leegyszerűsítve, az oktató a szakmai összefüggések értését és értve 

használatát ellenőrzi.  

A dolgozatnak a gondolatmenet ívét kell tükröznie, nem például a ráfordított idő vagy az egyéni 

érdeklődési körök arányait. Objektíven kell tartalmaznia a munka szakmai indokoltságát, 

menetének leírását, és egyértelműnek kell lennie annak, mit várt a hallgató, amikor a munkatervet 

összeállította. A hallgatói készségek minősítése szempontjából ennek egyébként nagyobb érték 
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tulajdonítható, mint magának az időigényes adatnyerési munkának – akkor is, ha hallgatóként ezt 

másként érezzük. 

Töltsünk le egy diplomadolgozatot valamely egyetemi internetes adatbázisból és elemezzük az 

alábbi szempontok szerint: 

szakdolgozat szakasza ellenőrizendő sajátság igen/nem/ 
részben 

cím az eredményre, hozzáadott értékre utal  
témafelvetés a tárgy szakmai kontextusba helyezett   
célkitűzés kellően konkrét  
célkitűzés a szerző által valóban megvalósított  
szakirodalmi áttekintés a témára fókuszál, nem vizsgafelet-ízű  
szakirodalmi áttekintés csak eredeti megállapítások esetében alkalmaz 

hivatkozást 
 

szakirodalmi áttekintés a szerző nemcsak a magyar nyelvű forrásokat 
ismeri 

 

módszertan kizárólag a megismételhetőséghez szükséges és 
elégséges adatokat és információkat tartalmazza 

 

eredmények kvalitatív tárgykör esetén a szerző által generált 
(mért, számolt, becsült) számok, matematikai 
egyenletek, statisztikai mutatók 

 

eredmények értékelése a célkitűzéssel összhangban van, visszautal a 
témafelvetésre 

 

eredmények értékelése általános érvényű megállapításra is jut a szerző  
következtetések a saját, bemutatott munka eredményeként tett 

megállapításait sorakoztatja fel 
 

 

Feladat: A fenti ellenőrző lista alapján tegyünk javaslatot írásban a dolgozat struktúrájának 

javítására!  

Ha a munkaterv módosítása is szükséges lenne, hogy az elvárásoknak meg tudjon felelni az írásmű, 

csoportos munka formájában vegyük sorra a lehetőségeket! 


