
A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézete ingyenes 

konzultációt hirdet emelt szintű mezőgazdasági ismeretek ágazati szakmai érettségi 

vizsgára. A konzultációt az Intézet munkatársai tartják (a mellékelt ütemterv 

szerinti időpontokban). A képzésről érdeklődni, arra jelentkezni Pelachné Erdősi 

Mariannál lehet az erdosi.marianna@nye.hu email címen. Január 11-én kezdünk, 

de bármikor csatlakozhatsz!  

Mezőgazdasági Ismeretek emelt szintű ágazati szakmai érettségi felkészítő 

képzés ütemterve 

Helyszín: Nyíregyházi Egyetem MATI Nyíregyháza Kótaji út 9-11. C épület (a 

vírushelyzet ideje alatt online térben Microsoft Teams rendszerben)  

 

Témakörök  Követelmények oktató időpont  

0. óra  A tanmenet ismertetése, a képzés bemutatása.   

Állattenyésztési alapfogalmak. Az állattenyésztés 

nemzetgazdasági és mezőgazdasági jelentősége és ágazatai. 

Dr. Szabó 

Béla 

2021.01.11. 

1600- 1900 

 1. Állattenyésztés  Alapvető általános állattenyésztési ismeretek. 

A gazdasági állatok elhelyezési módjai, ápolása. 

Dr. Tóth 

Csilla 

2021.01.18. 

1600- 1900 

 2. Anatómia és 

élettan 

 A gazdasági állatok anatómiája és az egészséges állati 

szervezet élettani működése. Az állatok emésztése, 

szaporodása és a gazdaságos termékelőállítás folyamata. 

Dr. Vincze 

György 

2021.01.25. 

1600- 1900 

 3. 

Takarmányozástan 

 A takarmányozási alapfogalmak, a takarmány alapanyagok, 

adalékanyagok és azok csoportosítása. Takarmányismeret. 

A takarmány előkészítés módjai, eszközei, a 

takarmányozási technológiák, a takarmányadag összeállítás 

elméleti és gyakorlati szempontjai, a keveréktakarmányt 

gyártó üzemre vonatkozó ismeretek. 

Dr. Forgó 

István 

2021.02.01. 

1600- 1900 

 4. Állatok 

egészségvédelme 

 Az állattartás és -tenyésztés optimális környezeti 

feltételeinek kialakítása, a gazdasági állatok elhelyezése, 

gondozása, jólétük biztosítása, egészségük megőrzése, és 

Dr. Vigh 

Szabolcs 

2021.02.08. 

mailto:erdosi.marianna@nye.hu


 

ezáltal a gazdaságos termék-előállítás megvalósítása. 

Betegségek megelőzése és gyógykezelése. 

Az állatvédelemre vonatkozó jogszabályok és uniós jogi 

normák. 

1600- 1900 

 5. Gazdálkodási 

alapismeretek 

 A termelési folyamat elemzése, szervezése. 

A különböző vállalkozási formák létrejöttének, 

átalakulásának, megszüntetésének és adminisztrációjának 

elméleti teendői. 

Mezőgazdasági vállalkozások alapítására és működtetésére 

vonatkozó ismeretek. A munka világát szabályozó 

előírások, az alapvető munkajogi, adózási szabályok.  

Alapvető marketing, valamint európai uniós ismeretek.  

Dr. Szabóné 

Dr. Berta 

Olga 

2021.02.22. 

1600- 1900 

 6. Gazdálkodási 

alapgyakorlatok 

 A gazdálkodáshoz szükséges alapvető gyakorlati 

tudnivalók.  

Vállalkozás önálló indítása, működtetése, adatközlések 

megtétele.  

A vállalkozás tervezése és kalkulációk elvégzése. A 

bizonylatkitöltés szabályai, pénzforgalommal kapcsolatos 

alapbizonylatok önálló kitöltése. Adózási ismeretek. A 

pályázatírás alapjai. 

Dr. Szabó 

Miklós 

2021.03.08. 

1600- 1900 

 7. Műszaki 

ismeretek 

 Műszaki alapismeretek. Az erőgép felépítése és működése.  

Az állattenyésztés épületei és gépei. 

Krajnyik 

Károly 

2021.03.22. 

1600- 1900 

 8. Munkavédelem  Munkavédelmi alapismeretek. A biztonságos munkavégzés 

feltételei.  Munkajogi ismeretek. 

Lajtos István 2021.04.12. 

1600- 1900 

9. Próbaérettségi  Írásbeli feladatsor kitöltése és értékelése Irinyiné Dr. 

Oláh Katalin 

2021.04.19. 

1600- 1900 


