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- Dr. Koczka Noémi egyetemi adjunktus (gyakorlatok) 
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Heti óraszám: 1 óra előadás +2 óra gyakorlat 

Előkövetelmény: - 

Előadások helyszíne: online óra (E-learning rendszer) 

Gyakorlatok helyszíne: Csoportonként változó, a Neptun leírások szerint a gödöllői campus 

épületében. Amennyiben a vírushelyzet miatt a személyes jellegű oktatás nem végezhető, a 

gyakorlatokat is online formában folytatjuk. 

 

Félév végi számonkérés formája: kollokvium 

A tárgyhoz kapcsolódóan az érdemjegyek az alábbiak szerint kerülnek kialakításra: 

jeles (5) 86-100 % 

jó (4) 76-85 % 

közepes (3) 61-75 % 

elégséges (2) 51-60 % 

elégtelen (1) 51 % alatt 

 

A félév végi aláírás feltétele a gyakorlatokon való rendszeres megjelenés, a zárthelyi 

dolgozat legalább 51%-os megírása, és a morfológiai beszámoló sikeres teljesítése: 

A hallgatók a 11. heti gyakorlati foglalkozás során, teszt jellegű, 30 pontos zárthelyi 

dolgozatot írnak az addig elhangzott előadások és gyakorlatok anyagából (pót ZH írás egy 

alkalommal lehetséges, az utolsó gyakorlati héten).  

A 4. héten teljesítendő morfológiai beszámoló a hazánkban termeszthető gyümölcsfajok 

termőrészeinek felismerését és a fajok beazonosítását jelenti. A beszámolót a hallgatók előre 

egyeztetett időpontban ezen kívül még két alkalommal ismételhetik, amennyiben sikertelenül, 

félév végi aláírást nem kaphatnak. A hallgató a szóbeli vizsgán szerezheti meg a 100 ponthoz 

szükséges 70 pontot, amely kiegészíti a zárthelyi dolgozat 30 pontos eredményét. Megajánlott 

jegy nincs.  



 

Nem kaphat félév végén aláírást az a hallgató, aki a morfológiai beszámolót a 

szorgalmi időszak alatt nem teljesítette, kettőnél több gyakorlatról hiányzott, valamint az 

írásbeli ZH-n nem ért el 51%-ot. A vizsga szóbeli, de két sikertelen vizsga után a harmadik 

írásbeli. A vizsgára való bejelentkezés a Neptun rendszeren keresztül történik. 

 

A vizsga anyaga: az előadásokon és a gyakorlatokon elhangzott szóbeli közlés 

tartalma. 

Ajánlott irodalmak:  

Papp J. (2004): 1. Gyümölcstermesztési alapismeretek, Mezőgazda Kiadó, Bp. 

 Hrotkó K. Gyümölcsfaiskola (2003), Mezőgazda Kiadó, Bp. 

 Lőrincz A.- Sz. Nagy L.- Zanathy G. (2015): Szőlőtermesztés, Mezőgazda Kiadó, Bp. 

 

Gödöllő, 2020. szeptember 03. 

  

Dr. Helyes Lajos 

 

Dr. Barócsi Zoltán 

intézetigazgató egyetemi tanár egyetemi docens, tantárgyfelelős 

 

Az évfolyam nevében:………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tantárgyi tematika: 

Dátum Előadás témája Dátum Gyakorlat témája 

09. 08. 1. A gyümölcstermesztés, 

jelentősége 

09. 10.  1. Gyümölcstermő növények 

morfológiája és fenológiai fázisai 

  09.17. 2. Szaporítási technológiák a 

gyümölcstermesztésben 

09. 22. 2. Gyümölcsös telepítése  09.24. 3. A gyümölcsfélék metszésének 

alapelvei  

  10.01. 4. Morfológiai beszámoló 

Gyümölcs faj- és fajtaismeret I. 

10. 06. 3. A faiskolai ágazat 

jellemzői, intenzív 

gyümölcstermesztés ismérvei 

10.08. 5. Gyümölcs faj- és fajtaismeret II. 

  10.15. 6. Post harvest technológiák  

10. 20. 4. A hazai és nemzetközi 

szőlő-bor ágazat jellemzése 

10.22. 7. A szőlő morfológiája 

10.26-10.30. ŐSZI PROJEKTHÉT 

11.03. 5. A szőlő származása és 

rendszertana 

11.05. 8. A szőlő fenofázisai és életciklusa 

  11. 12. 9. Legfontosabb hazai szőlőfajtáink 

11. 17. 6. Az ültetvényszerkezet és 

a termesztéstechnológia elemei a 

szőlőtermesztésben 

11.19. 10. Metszés- és tőkeművelésmódok 

I. 

  11.26. 11. zárthelyi dolgozat  

Metszés- és művelésmódok II. 

12.01. 7. Szőlő-feldolgozási 

alapismeretek 

12.03. 12. A szőlő szaporítása 

  12.10. 13. pót zh 

Magyarország borvidékei 

 

Gödöllő, 2020. szeptember 03. 

 



 

 

 

 Dr. Helyes Lajos Dr. Barócsi Zoltán 

intézetigazgató egyetemi tanár egyetemi docens 

 

 


