
Követelményrendszer 

 

A Kertészeti Technológiai Intézet követelménye a Mezőgazdasági mérnök BSc Szak II. 

évfolyamos levelező tagozatos hallgatói számára a “Szabadföldi zöldségtermesztés” című A 

tantárgyból, amely 8 + 4 órában kerül előadásra és 4 kreditet ér. 

Konzultáció: A konzultáción célszerű részt venni, mivel a konzultációk, valamint a jegyzet 

teljes anyagát a kollokviumon tudni kell. 

Konzultációk időpontjai:  
2020. február 29. 8:15-11:30 – Előadás; Témakörök: Zöldségnövények fogalma és 

csoportosítása, Zöldségnövények táplálkozási jelentősége, Zöldségtermesztés helyzete, 

Zöldségnövények környezeti igényei; Oktató: Dr. Ombódi Attila 

2020. március 14. 8:15-11:30 – Előadás; Témakörök: Vetésváltás a zöldségtermesztésben, 

Zöldségnövények trágyázása és öntözése, Ápolási munkák a zöldségtermesztésben, 

Zöldségnövények betakarítása, tárolása és áruvá készítése; Oktató: Dr. Ombódi Attila  

2020. február 29. 12:30-16:00 – Gyakorlat (a gödöllői helyszínű képzés számára, a 

beregszászi és a zentai képzés számára az időpont később kerül meghatározásra); Témakörök: 

Termesztőberendezések; Zöldségnövények szaporítása; Zöldségnövények öntözése; Oktató: 

Dr. Ombódi Attila 

Kötelező irodalom: 

Hodossi, S. Kovács, A. Terbe, I. (2011) Zöldségtermesztés szabadföldön. (Mezőgazdasági 

Kiadó Budapest) 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Zoldsegterm_szabadfoldo

n/pr01.html 

Tananyag:  

- A konzultáción elhangzott ismeretek és a kötelező irodalom e témákhoz kapcsolódó 

ismeretanyaga. 

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium. A vizsga értékelése 100 pontos rendszerben 

történik, és ez alapján kerül kialakításra a vizsgajegy. 

jeles (5)  86-100 pont 

jó (4)   76-85 pont 

közepes (3)  61-75 pont 

elégséges (2)  51-60 pont 

elégtelen (1)  51 pont alatt 

 

Az elégtelen jegyet szerzett hallgatók számára a javításra, előzetes időpont egyeztetést 

követően, további két alkalmat biztosítunk a félév során. Ez alkalmakkal ismét írásbeli 

számonkérésre kerül sor. 

 

Tantárgyfelelős: Dr. Helyes Lajos egyetemi tanár 

 

A korona vírus okozta vészhelyzet fennállása miatt a fenti követelményrendszer az 

alábbiakban módosul: 

A gödöllői és a beregszászi képzési helyek hallgatói számára a március 14-i előadásokat 

video fájl formájában az e-learning rendszeren keresztül elérhetővé tesszük.  

A beregszászi és a zentai képzési helyek hallgatói számára a gyakorlathoz tartozó 

elméleti háttéranyagokat (Termesztőberendezések; Zöldségnövények szaporítása; 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Zoldsegterm_szabadfoldon/pr01.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Zoldsegterm_szabadfoldon/pr01.html


Zöldségnövények öntözése) video fájl formájában az e-learning rendszeren keresztül 

elérhetővé tesszük. 

A vizsga személyes jelenlétet nem igénylő formában kerül lebonyolításra, egyszerű 

választásos teszt formájában az e-learning rendszeren keresztül. 

 

 

Gödöllő, 2020. március 20. 

 

 

 

Dr. Helyes Lajos hallgatók képviseletében  

intézetigazgató, egyetemi tanár  

 


