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2016/17. tanév, őszi félév 
 

I. ÉVFOLYAM 
 

Időpont Gyakorlat - helyszín 
IX.12. Növénytan, növényrendszertan - Soroksári Botanikus Kert BKV 
IX.13. Növénytan, növényrendszertan - Soroksári Botanikus Kert BKV 
IX.14. Növénytan, növényrendszertan - Soroksári Botanikus Kert BKV 
IX.15. Agrometeorológia és vízgazdálkodás - Budafok BKV 
IX.16. Agrometeorológia és vízgazdálkodás - Soroksár BKV 

 
A gyakorlatokon kérjük az időjárásnak megfelelő és munkavégzésre alkalmas öltözékben jelenjenek meg (pl. 
vízálló lábbeli), metszőollót, illetve jegyzetfüzetet és íróeszközt hozzanak magukkal. 
Kérjük, hogy a napi étkezéshez szükséges élelmiszert mindenki hozzon magával. 
BKV: utazás egyénileg, a gyakorlat reggel 8 órakor kezdődik a helyszínen. 
 
II. ÉVFOLYAM 

 
Időpont Gyakorlat - helyszín 
IX.12. Szőlészeti gyakorlat – Szigetcsép HÉV 
IX.13. Szőlészeti gyakorlat – Szigetcsép HÉV 
IX.14. Szőlészeti gyakorlat – Eger A 
IX.15. Szőlészeti gyakorlat – Tokaj A 
IX.16. Szőlészeti gyakorlat – Szigetcsép HÉV 

 
A gyakorlatokon kérjük az időjárásnak megfelelő és munkavégzésre alkalmas öltözékben jelenjenek meg (pl. 
vízálló lábbeli), metszőollót, illetve jegyzetfüzetet és íróeszközt hozzanak magukkal. 
Kérjük, hogy a napi étkezéshez szükséges élelmiszert mindenki hozzon magával. 
A: utazás az egyetem által rendelt autóbusszal, indulás 7.00 órakor a ’K’ épület elől. 
HÉV: utazás egyénileg, a gyakorlat reggel 8 órakor kezdődik a helyszínen. 
 
III. ÉVFOLYAM 

 
Időpont Gyakorlat - helyszín 
IX.12. Szőlőfeldolgozási gyakorlat – Neszmély, busz indulás: 8.00 órakor A 
IX.13. Szőlőfeldolgozási gyakorlat – Budafok, Szigetcsép BKV 
IX.14. Szőlőfeldolgozási gyakorlat – Budafok, Szigetcsép BKV 
IX.15. Szőlőfeldolgozási gyakorlat – Budafok, Szigetcsép BKV 
IX.16. Szőlőfeldolgozási gyakorlat – Vizsgabor készítési mintavételezés, Budafok, Szigetcsép BKV 
IX.19. Borászati technológia II. - Szőlő-feldolgozási és erjesztés-irányítási számítások, Borászati 

Tanszék 
 

IX.20. Növényvédelem I. a szőlő kártevői – Kísérleti Üzem és Tangazdaság, Soroksár BKV 
IX.21. Szőlőtermesztés technológiai ismeretek II. - Szigetcsép BKV 
IX.22. Szőlőtermesztés rendeleti szabályozása és eredetvédelem – Budafok (Etyek-Budai 

Borvidék Hegyközségi Tanácsa) 
BKV 

IX.23. Szőlőszaporítás, nemesítés és biotechnológia a szőlő termesztésben - Abasár A 
XI.10. Borászati technológia II. - Noszvaly A 

 
A gyakorlatokon kérjük az időjárásnak megfelelő és munkavégzésre alkalmas öltözékben jelenjenek meg (pl. 
vízálló lábbeli), metszőollót, illetve jegyzetfüzetet és íróeszközt hozzanak magukkal. 
A: utazás az egyetem által rendelt autóbusszal, indulás 7.00 órakor a ’K’ épület elől. 
BKV: utazás egyénileg, a gyakorlat reggel 9.00 órakor kezdődik a helyszínen. 
A: utazás az egyetem által rendelt autóbusszal, indulás 7.00 órakor (IX.12.-én 8.00 órakor) a ’K’ épület elől. 


