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 „DRC Sustainable Future: Journal of Environment, 

Agriculture, and Energy” c. folyóirat szerkesztő bizottsági 
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Oktatási tevékenység 

Az oktatói munkámban fontos szerepet kap a talajtan és a hozzá kapcsolódó diszciplínák 

oktatási anyagainak fejlesztése, valamit az elméleti és a gyakorlati oktatása. 

 

Oktatási feladataim során minden szinten, így a Felsőfokú szakképzés, BSc, MSc 

képzésben is oktatok különböző szakokon kötelező tantárgyakat.  
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A talajtani diszciplína oktatási feladatait látom el több szakon (Agrármérnök osztatlan, 

Mezőgazdasági mérnök BSc, Kertészmérnök BSc, Mezőgazdasági mérnöki és 

környezetgazdálkodási agrármérnöki FOSZ szakokon). Az osztatlan és BSc szakokon a 

gyakorlatok, a Felsőfokú szakképzési szakokon az előadások és a gyakorlatok tartása is a 

feladatom. A nappali képzés mellett a levelezős hallgatók képzésében is részt veszek, így 

oktatok Nagyváradon és Kisvárdán a Kar kihelyezett képzésein. 

 

A nyári terep gyakorlatok koordinálása, megszervezése, és végrehajtás is a tevékenységi 

körömhöz tartozik. 

Kutatási tevékenység 

A kukorica kultúrában széleskörűen használt herbicidek hatásának vizsgálata a talajban 

élő nem célzott szervezetekre. 

A forgatás nélküli talajhasználat talajmikrobiológiai hatásait tanulmányozza, mely a 

klímaváltozás hatásainak megelőzésére szolgál, mert a hagyományos forgatásos 

talajműveléshez képest talajok vízkészlete megmarad.  

A globális felmelegedés okozta klímaváltozás hatásaként, az extrém időjárási tényezők 

milyen hatással vannak a termőtalaj állapotára, minőségére. 

Ökológiai másodvetésben használt növények hatása a talaj fizikai, kémiai és 

mikrobiológiai tulajdonságára. 
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