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Bizottsági, szervezeti tagságok 

2012- Magyar Talajtani Társaság (MTT) 

 

Oktatási tevékenység 

Tárgyaim:  

 

Talajökológia (előadás) 

Agrártörténet (előadás) 

Agrártermelés természettudományi alapjai (szeminárium) 

Talajtan (gyakorlat) 

Oktatott tárgyaim a Talajökológia és az Agrártörténet című tantárgyak természetvédelmi 

mérnök illetve mezőgazdasági mérnök hallgatók számára. Az Agrártörténet tantárgyat 

kihelyezett képzés keretében tanítom Kisvárdán és Nagyváradon (Románia).  

További tantárgyaim az Agrártermelés természettudományi alapjai (vidékfejlesztő 

mérnököknek) és a Talajtan (szintén mezőgazdasági mérnök hallgatók részére), melynek 
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keretében a gyakorlati képzés és szemlélet kialakításában veszek részt. Talajtan tantárgy 

körében a nyári gyakorlatvezetést, talajszelvények bemutatását végzem mezőgazdasági mérnök 

hallgatóknak. 

Szakdolgozatok illetve diplomadolgozatok készítésének irányítását is végzem oktatási 

feladataim között. Hallgatóm sikeresen vett már részt irányításom alatt DETEP - egyetemi 

hallgatói kiválóság – Programban, illetve több hallgatónak – mint konzulens – segítettem 

felkészülni helyi TDK Konferenciára. Több hallgató közülük a helyi eredményei alapján az 

OTDK –n is részt vehetett, helyezést elérve. 

Évek óta rendszeresen Egyetemi Záróvizsgákon veszek részt, és – mint jegyző – segítem 

a vizsgáztató Bizottságok munkáját. 

 

Kutatási tevékenység 

Napjainkban a fenntartható mezőgazdaság, és ezen belül az okszerű, környezetkímélő 

talajhasználat szerves részeként az ásványok szerepe felértékelődött a mezőgazdasági gyakorlat 

számára. Kutatásunk során különböző ásványőrlemények (bentonit, zeolit, alginit, perlit, 

dolomit) hatását vizsgáljuk különböző talajtípusokon a talajok fizikai, kémiai, és biológiai 

tulajdonságaira. 

A fenntartható és okszerű talajhasználat alternatívájaként különböző természetes 

baktériumkészítmények (közkereskedelemben is kapható talajoltó anyagok/készítmények) 

hatását tanulmányozzuk különböző talaj-növény rendszerekben. 

Különböző természetes összetételű baromfi pelletek vizsgálatát végezzük többféle 

talajtípuson, különböző vízellátottság beállításával, különböző tesztnövények mellett a talaj 

biológiai aktivitását tanulmányozva.  

Egészséges talajok, egészséges növény/takarmány előállítás, és minőségi élelmiszer 

előállítás céljait előirányozva tanulmányozzuk a „síkkomposzt vagy mélymulcs” módszer 

talajvédő hatását egy bio-kertség területén köves, sziklás váztalajon. 

Megjelent közlemények, publikációk 

I. Tudományos folyóiratcikk 46, 

külföldi kiadású szakfolyóiratban 12, 

hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven 13 

hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven 21 

II. Könyvek 2 

Könyv, szerkesztőként 2 

idegen nyelvű 2, magyar nyelvű 0 

III. Könyvrészlet 1  

idegen nyelvű  0, magyar nyelvű 1 

IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben 22 

idegen nyelvű 8 , magyar nyelvű 14 

 



Nyelvtudás 

 angol (B2) 

 német (A1) 

 orosz (A1) 

Digitális készségek 

 Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, SPSS for Windows felhasználói 

szintű ismerete 

 

 


