
ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM SPECIALIZÁCIÓ B TÉTELSOR  
 
A hallgatók a vizsga során mindkét témakörből húznak egy-egy kérdést. 
 
ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS 
 
1. Az ökológiai gazdálkodás szabályozása, ellenőrzési rendszere. Ökológiai minőségű 

termékek marketingje. 
 
2. Tápanyag gazdálkodás az ökológiai gazdálkodásban.  
 
3. Növényvédelem sajátosságai az ökológiai gazdálkodásban. Kórokozók, kértevők elleni 

védekezés.  
 
4. Gyomszabályozás az ökológiai gazdálkodásban. Gyom fogalma az ökológiai 

gazdálkodásban.  
 
5. Fajtahasználat és ökológiai minőségű szaporítóanyag előállítás kérdései és használata a 

növénytermesztésben ás állattartásban.  
 

6. Szántóföldi növények jelentősége, termeszthetősége, feldolgozása az ökológiai 
gazdálkodásban.  

 
7. Gyümölcs kultúrák jelentősége, termeszthetősége, feldolgozása az ökológiai 

gazdálkodásban.  
 
8. Szőlő kultúrák jelentősége, termeszthetősége, feldolgozása az ökológiai gazdálkodásban 
 
9. Zöldség kultúrák jelentősége és termeszthetősége feldolgozása az ökológiai 

gazdálkodásban.  
 
10. Sövények és erdősávok szerepe az ökológiai gazdálkodásban. Agroforestry rendszerek. 
 
11. Az ökoállattenyésztés sajátosságai és szabályai 
 
 
TERMÉSZETVÉDELEM  

 
1. Természetvédelem Magyarországon I.: a területi védelem formái. Természetkímélő 

gazdálkodási formák. Lehetőségek és előírások, támogatások formái. 
 
2. Természetvédelem Magyarországon II: a faji védelem formái. Hogyan illeszkedik a 

magyarországi természetvédelem a nemzetközi faji védelmet célzó egyezményekhez. Az 
IUCN szerepe. Fajmegőrzési programok. 

 
3. Natura 2000 hálózat: mi a Natura 2000 hálózat és mekkora területet fed le hazánkban? 

Mik voltak a Natura 2000 előzményei? Melyik évben indult a Natura 2000-es területek 
kijelölése? Közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek. Milyen gazdálkodási lehetőségek 
vannak ezeken a területeken? 
 

4. A Nemzeti Biodiverzitást Monitorozó Rendszer: Az Á-NÉR felépítése fontosabb 
kategóriái és jelentősége a természetvédelmi megőrzésben. Az NBmR hány 
mintaterületet foglal magába? Mekkora a lefedettsége? A biodiverzitás 
monitorozásásának jelentősége. 



 
5. Biológiai invázió: archeophytonok, neophytonok, adventívek, özönfajok és átalakító 

fajok. Az adventív flóra miatti természetvédelmi intézkedések, kezelések. Özönfajok 
elleni védekezés intézményes formái Magyarországon és az Európai Unióban. A 
kertészet, erdészet és a gazdálkodók felelőssége. 
 

6. Jelentősebb gyűjtemények, múzeumok, botanikus kertek és arborétumok 
Magyarországon: Szerepük a természetes növénytakaró diverzitásának megőrzésében. 
Hogyan hasznosulnak ezek a gyűjtemények az aktív természetvédelemben és a 
környezettudatos nevelésben? 
 

7. A magyarországi természetvédelem története a kezdetektől napjainkig: szemléletmód 
változás, meghatározó személyiségek és elért eredmények.  
 

8. Erdőgazdálkodás és természetvédelem kapcsolata. Magyarország erdősültsége, a 
jelen állapot és a jövő céljai; erdeink növényzete, vegetáció zónák és magassági övek.  
Az erdők osztályozása erdőgazdálkodási szempontok alapján. Erdőrezervátum program. 
 

9. Fontosabb nemzetközi természetvédelmi egyezmények, és szervezetek: feladatuk és 
jogosultságaik. 
 

10. Nemzeti Parkok I.: Az Alföld területén létesült Nemzeti Parkok: Földrajzi helyzetük, 
természetföldrajzi jellemzésük és jellemző élőviláguk. Fontosabb természetvédelmi célok 
és feladatok, amiért létesültek?   
 

11. Nemzeti Parkok II: A Középhegységek és a Dunántúli dombság területén létesült 
Nemzeti Parkok: Földrajzi helyzetük, természetföldrajzi jellemzésük és élőviláguk. 
Fontosabb természetvédelmi célok és feladatok, amiért létesültek?   
 

12. A klímaváltozás, mint globális jelenség: a hazai ökoszisztéma struktúrára gyakorolt 
hatása, következményei. Tudományos kutatás és természetvédelmi intézkedések. 

 


