
Követelményrendszer 

A Kertészeti Intézet kredit követelménye a Kertészmérnöki BSc Szak II. éves, hallgatói számára a 

“Zöldségtermesztés alapjai” c. A tantárgyból, amely heti 2 + 2 órában kerül előadásra és 4 kreditet ér. A 

tantárgy felelőse Dr. Ombódi Attila egyetemi docens. 

Az előadás időpontja hétfő 10:00–11:30, helyszíne a Kertészeti Intézet szemináriumi terme (2074.4-es 

terem). A gyakorlat időpontja hétfő 08:15-09:45, helyszíne a Kertészeti Intézet szemináriumi terme. A 

tárgyhoz kapcsolódó terepi gyakorlatokra (09.13., 10.18., 11.08.) a GAK Közhasznú Non-profit Kft. 

Kertészeti Tanüzemében, Szárítópusztán kerül sor.  

A félév során sorra kerülő számonkérések a következők: 

 Növényismereti beszámoló. 10. 07-én lesz a gyakorlat időpontjában. Témája az egyes 

zöldségnövények alapismérveit tartalmazó táblázat. A beszámoló értékelése 5 pontos 

rendszerben történik. 

 Vetőmagismereti beszámoló. 10. 21-én lesz a gyakorlat időpontjában. Témája a gyakorlatokon 

bemutatásra került zöldség vetőmagvak felismerése, az egyes vetőmagvak fontosabb jellemzői, 

valamint a zöldség vetőmagvakkal kapcsolatos elméleti ismeretek. A beszámoló értékelése 5 

pontos rendszerben történik. 

 Elméleti és számítási zárthelyi dolgozat. 11. 18-án lesz a gyakorlat időpontjában. Témája a 

gyakorlatokon és az előadásokon 11. 11-ig elhangzott ismeretek, a zöldségtermesztéshez 

kapcsolódó alapfogalmakat tartalmazó lista, illetve a Zöldségtermesztés című jegyzet, valamint 

a Zöldségtermesztés szabadföldön című egyetemi tankönyv kapcsolódó részei. A számítási 

feladatok a szaporítással és a tápanyagutánpótlással kapcsolatos, a gyakorlatokon bemutatott 

számításokhoz kapcsolódnak. A zárthelyi dolgozat értékelése 20 pontos rendszerben történik. 

 A fenti számonkéréseket maximum egy alkalommal ismételheti meg a hallgató: növényismereti 

beszámoló – 10. 16. (szerda) 10:00, intézeti szemináriumi terem; vetőmagismereti beszámoló - 

11. 06. (szerda) 10:00, intézeti szemináriumi terem; zárthelyi dolgozat - 11.27. (szerda) 10:00, 

intézeti szemináriumi terem. 

A félév elismerésének feltételei a következők: 

 Részvétel a gyakorlatokon. A félév során maximálisan két hiányzás engedélyezett. 

 Részvétel a beszámolókon és a zárthelyi dolgozaton. 

 Részvétel a terepi gyakorlatokon. 

 A félév során összességében megszerezhető 30 pontból legalább 16 pont teljesítése. Azok számára, 

akik nem érték el ezt a pontszámot, a kari TVSZ szerint a vizsgaidőszak első hetében még egy 

pótlási lehetőséget biztosítunk. Ezúttal már az egész féléves anyagból egyszerre, írásban, 30 

pontos értékelési rendszerben történik a számonkérés, és ebből kell minimálisan 16 pontot 

teljesíteni. 

A tárgy érdemjegyének kialakítása: 

 A tárgy értékelése a kari TVSZ-ben rögzített 100 pontos rendszerben történik, amely alapján 5, 4, 

3, 2, 1 érdemjegy adható.: 

 A 100 pont a félév során megszerezhető 30 pontból és a szóbeli vizsgán maximálisan 

kiérdemelhető 70 pontból tevődik össze. 

 A szóbeli vizsga húzott tételek alapján történik, egy tétel három kérdést tartalmaz. A vizsga 

anyaga a gyakorlatokon és az előadásokon elhangzott ismeretek, valamint az intézet oktatói által 

készített Zöldségtermesztés című jegyzet és a Zöldségtermesztés szabadföldön című egyetemi 

tankönyv (mint kötelező tananyagok) kapcsolódó fejezetei.  

Gödöllő, 2019. szeptember 16. 

 

Dr. Ombódi Attila Dr. Helyes Lajos 

tárgyfelelős, egyetemi docens intézetigazgató, egyetemi tanár 

  

Az évfolyam nevében:………………………….. 



Zöldségtermesztés alapjai 

 

Tematika a 2019/2020-as tanév őszi félévére 
 

Előadás 
 

Időpont Téma Előadó 

1. 09.16. Bevezetés; Zöldségnövény fogalma, határesetek Ombódi A. 

2. 09.23. Zöldségnövények táplálkozási jelentősége Ombódi A. 

3. 09.30. Nemzetközi workshop a zöldségnövények oltásáról Ombódi A. 

4. 10.07. A zöldségtermesztés jelentősége ,helyzete Ombódi A. 

5. 10.14. Zöldségnövények fény- és hőigénye  Ombódi A. 

6. 10.21. Zöldségnövények tápanyag és talajigénye Ombódi A. 

7. 11.04. Zöldségnövények szaporítása - helyrevetés Ombódi A. 

8. 11.04. Zöldségnövények szaporítása - palántázás Ombódi A. 

9. 11.11.  Zöldségnövények tápanyagutánpótlása  Ombódi A. 

10. 11.18. Zöldségnövények vízigénye és öntözése Ombódi A. 

11. 11.25. Fitotechnikai munkák a zöldségtermesztésben  Ombódi A. 

12. 12.02. Zöldségnövények betakarítása és tárolása Ombódi A. 

13. 12.09. A zöldségtermesztés szabályozása Ombódi A. 

 

Gyakorlat 
 

Időpont Téma Gyakorlatvezető 

1. 09.16. Zöldségnövény ismeret I. Ombódi A. 

2. 09.23. Zöldségnövény ismeret II.  Ombódi A. 

3. 09.30. Nemzetközi workshop a zöldségnövények oltásáról Ombódi A. 

4. 10.07. Zöldségnövény ismereti beszámoló; Vetőmagvak 

minősítése, értékmérő tulajdonságaik, 

vetőmagkezelési eljárások 

Ombódi A. 

5. 10.14. Zöldségvetőmag ismeret Ombódi A. 

6. 10.21. Zöldségvetőmag ismereti beszámoló; Kertészeti 

vetésforgók és tervezésük 

Ombódi A. 

7. 11.04. Szaporítás tervezése I. Ombódi A. 

8. 11.04. Szaporítás tervezése II. Ombódi A. 

9. 11.11.  Trágyázás tervezése Ombódi A. 

10. 11.18. Elméleti és számítási ZH Ombódi A. 

11. 11.25. Termesztőlétesítmények Ombódi A. 

12. 12.02. Betakarítás és értékesítés tervezése Ombódi A. 

13. 12.09. Áruvá készítés, frisspiaci szabványok  Ombódi A. 

 

 


