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REKTORI KÖSZÖNTŐ 
 
 
 
Kedves Hallgatók! 
 

Az új Szent István Egyetem megalapításával 2020. augusztus 1-jén Európa egyik 
legnagyobb agrárfókuszú, multidiszciplináris képzési helye jött létre. A Kaposvári Egyetem, 
az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusa, a Pannon Egyetem 
Georgikon Kara és a korábbi Szent István Egyetem integrációjával megalakult intézmény a 
hazai agrárképzés zászlóshajójává kíván válni. 
 

Mindez egy olyan vállalás, ami méltó a hazai mezőgazdaság múltjához, jelenéhez és 
lehetőségeihez. Célunk, hogy a nagy múltú és kiváló adottságokkal rendelkező magyar 
mezőgazdaság irányításában világszínvonalú képzéssel segítsük biztos megélhetéshez és 
inspiráló karrierhez a fiatal diplomásokat. A most megkezdett folyamat során a 
legsikeresebb európai egyetemek példáira építünk, ahol a tradíciókat ötvözzük a modern 
kor megoldásaival. Az új Szent István Egyetem infrastruktúrájának gerincét a ma is ismert 
képzési helyek adják, ahol szakavatott oktatói gárda és egyedülálló zöld környezet várja a 
hallgatókat. A Budai, Gödöllői, Gyöngyösi, Kaposvári és Keszthelyi Campus a 21. század 
technológiai kihívásainak megfelelő és folyamatosan megújuló képzésekkel és jelentős 
beruházásokkal kíván még erősebb szálakkal csatlakozni a nemzetközi felsőoktatási 
vérkeringéshez. Szándékunk, hogy hallgatóink egy olyan intézményben sajátítsák el 
komplex, piaci igényeknek megfelelő tudásukat, amellyel bárhol a világon megállhatják 
helyüket. 
 

A nagyobb autonómiával és megújuló finanszírozási rendszerrel működő integrált 
egyetem az összes tudományterület kutatói és hallgatói számára számtalan előnyt tartogat, 
miközben hagyományainkat, erősségeinket és képzési helyeinket megtartva fejlődünk 
tovább. 
 

A teljes hazai agrárképzés megújulásával és a nemzetközi kapcsolatok erősítésével 
hosszú távú célunk, hogy a világ harminc legjobb agrár-felsőoktatási egyeteme közé 
kerüljön a Szent István Egyetem. 
 
 
 
Prof. Dr. Gyuricza Csaba 
egyetemi tanár, mb. rektor 
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AZ EGYETEM ALAPADATAI 
 
Az intézmény neve: Szent István Egyetem 
Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 
A felsőoktatási intézmény azonosítója: FI51129 
Központi e-mail cím: info@szie.hu 
 

Campusok és képzési helyek 
 
Budai Campus 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 
Központi telefonszám: 06 (1) 305-7354 
 
Georgikon Campus, Keszthely 
Cím: 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. 
Központi telefonszám: 06 (83) 545-000 
 
Gödöllői Campus 
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 
Központi telefonszám: 06 (28) 522-000 
 
Károly Róbert Campus, Gyöngyös 
Cím: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 
Központi telefonszám: 06 (37) 518-300 
 
Kaposvári Campus 
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. 
Központi telefonszám: 06 (82) 505-800, 06 (82) 505-900 
 
Szarvas képzési hely 
Cím: 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3. 
 
Beregszászi képzési hely 
Cím: 90202 Ukrajna, Beregszász, Kossuth tér 6. 
 
Csíkszereda képzési hely 
Cím: 530241 Románia, Csíkszereda, Taploca út 20. 
 
Révkomárom képzési hely 
Cím: 94505 Szlovákia, Komárno, Dunajské nábrežie 12. 
 
Székelyudvarhely képzési hely 
Cím: Székelyudvarhely 
 
Zenta képzési hely 
24400 Szerbia, Zenta, Posta utca 18. 
  

mailto:info@szie.hu
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AZ EGYETEM VEZETŐI 
 
 
Prof. Dr. Gyuricza Csaba 
mb. rektor 
Telefon: 06 (28) 522-000/1002 mellék 
E-mail: rector@szie.hu  
 
Dr. Kovács Melinda 
általános rektorhelyettes 
 
Dr. Szabó István 
oktatási rektorhelyettes 
 
Dr. Palkovics László 
tudományos és kutatási rektorhelyettes 
 
Dr. Harsányi Endre 
stratégiai és vállalati kapcsolatokért felelős rektorhelyettes 
 
Dr. Popp József 
nemzetközi kapcsolatokért felelős rektori megbízott 
 
Tóth Szilárd 
kancellári feladatokat ellátó kancellárhelyettes 
 
Nyitrainé dr. Sárdy Diána 
Budai Campus főigazgató 
 
Dr. Urbányi Béla 
Gödöllői Campus főigazgató 
 
Dr. Dublecz Károly 
Georgikon Campus főigazgató 
 
Dr. Bujdosó Zoltán 
Gyöngyösi Károly Róbert Campus főigazgató 
 
Dr. Kovács Melinda 
Kaposvári Campus főigazgató  

mailto:rector@szie.hu
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CAMPUSOK ÉS KAROK BEMUTATÁSA 
 

Budai Campus 
 

1118 Budapest, Villányi út 29-43. 
 

A Budai Campus több mint másfél évszázados tradíciókkal rendelkezik. Sok-sok 
generáció tanult itt, az akkori szülők, gyerekei, unokái választották és választják e három 
gyönyörű szakmát és ezt a helyet a mérnöki oklevél megszerzésére. Közben a korábbi 
hallgatókból tanárok lettek, akik elődeik tudását és szakmai tapasztalatát elsajátítva és 
fejlesztve máig arra törekszenek, hogy modern, gyakorlatorientált, a korszak legfejlettebb 
szakmai megközelítéseit tartalmazó ismeretanyagot adjanak át diákjainknak. 

Tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy hallgatóink széles körben 
megismerjék a választott tudományterületet, innovatív oktatás-módszertani eszközökkel 
és korszerű infrastruktúrával támogassuk felsőfokú tanulmányaikat, a legkiválóbbakat 
pedig tehetséggondozási programokkal segítsük. Széles körű kapcsolatrendszert építettünk 
ki a világ számos pontján külföldi egyetemekkel, kutatóintézetekkel, akadémiai 
szervezetekkel és vállalati partnerekkel. 

Céljaink elérését segíti, hogy 160 éve a Gellért-hegyen egy gyönyörű, 7,5 hektáros, 
csaknem 2000 fásszárú dísznövény fajt és fajtát, több száz hagymás virágot és csaknem 250-
féle egyéb évelő dísznövényt magában foglaló, szubmediterrán, pálmafás, gránátalmás 
arborétum lehet a mi otthonunk, itt dolgozhatunk, tanulhatunk, kutathatunk. Egyetemi 
tanulmányaik alatt ezen a családias hangulatú Campuson alakíthatnak ki életre szóló 
kapcsolatokat, barátságokat és élhetik át a fővárosi egyetemisták tartalmas mindennapjait. 
Így van ez most, és így volt ez évtizedekkel ezelőtt is, a Kertészeti Egyetem Klubjának (KEK) 
rendezvényei, könnyűzenei koncertjei, - a díszterem híres üvegmozaikja előtt - örök értékű 
élményként élnek a mai napig a budapesti egyetemisták és több korosztály emlékeiben. 

A Budai Campuson az Élelmiszertudományi Kar, a Kertészettudományi Kar és a 
Tájépítészeti és Településtervezési Kar működik. 
 
A campus vezetője: Nyitrainé dr. Sárdy Diána Ágnes egyetemi docens, campus főigazgató 
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Élelmiszertudományi Kar 
 

A Kar központi elérhetőségei 
 
E-mail: dekani.hivatal@szie.hu  
Tel.: 06 (1) 305-7357 
https://etk.szie.hu/ 
 

A Kar bemutatása 
 

Közel fél évszázados oktatási tevékenységünk eredményeként a Szent István Egyetem 
Élelmiszertudományi Kara az élelmiszerágazat piacvezető felsőoktatási szereplője. 1972-
ben Tartósítóipari Kar néven vált önálló egyetemi karrá, 1986-ban Élelmiszeripari Kar majd 
2003-ban Élelmiszertudományi Kar névváltozások hűen tükrözik az oktatási és kutatási 
irány és tartalom bővülését, fejlődését. 

Az országban egyedülálló formában képzési palettánk rendkívül széleskörű. 
Az élelmiszertudomány olyan dinamikusan változó terület, amelyben a technológia és 

a fogyasztói igények változása folyamatosan új kihívások elé állítja az 
élelmiszermérnököket. Az élelmiszeripar legfontosabb kitörési pontja az innováció lehet. 
Oktatási tevékenységünk mellett kutatásaink elsősorban az élelmiszertudomány és 
mérnöki kutatás különböző területeire terjednek ki, de esetenként átlépnek a kapcsolódó 
interdiszciplináris területekre is (táplálkozástudomány, környezettudomány, 
biotechnológiai műveletek, élelmiszeripari gazdaságtan, tárolásbiológia, növényi 
biotechnológia). A munkánkat támogató kari infrastruktúra a Nemzeti Innovációs Hivataltól 
2014-ben megkapta a Stratégiai jelentőségű Kutatási Infrastruktúra minősítést. 

A tradíciókat és a trendeket figyelembe véve Karunk olyan képzési palettát kínál, amely 
egyedi az országban. Hallgatóink jelentős hányada tanulmányai mellett részt vesz a kari 
tehetséggondozási programokban, bekapcsolódhat a Deák Tibor Szakkollégium és a 
Hallgatói Önkormányzat munkájába valamint számtalan, izgalmas közösségi program 
erősíti Karunk családias szellemiségét és egységét.  Végzettjeink pedig széles látókörű, 
sikeres mérnökökké válnak és büszkék arra, hogy nálunk szereztek diplomát. 

Kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik a Kar. Többek között 
koordináljuk a közép-európai országokat érintő CEEPUS oktatási programot, részt veszünk 
az EU által koordinált és finanszírozott Erasmus+ programban. Számos külföldi egyetemmel 
és főiskolával állunk szerződéses kapcsolatban, ami lehetőséget nyújt a nappali tagozatos 
és PhD hallgatóknak külföldi tanulmányok és szakmai gyakorlatok folytatására, valamint az 
oktatók cseréjére. A nemzetközi kapcsolatrendszer mellett rendkívül széles körű a vállalati 
együttműködési hálózatunk. Szakmai és duális oktatási partnereink között üdvözölhetjük 
az élelmiszeripar- és kereskedelem legmeghatározóbb hazai- és nemzetközi vállalatait. 

Mindezek mellett fontos szem előtt tartanunk, hogy napjainkban - és vélhetően a 
jövőben is - egyre nagyobb hangsúly helyeződik az élelmiszerekre, az egészségmegőrző, és 
a táplálkozástudományi ismereteket megtestesítő termékfejlesztésekre valamint az Ipar 
4.0 szellemében az élelmiszertechnológiai automatizálás és digitalizáció területére és a 
naprakész ismeretekkel rendelkező szakemberekre. Fél évszázados múlt a jövő 
szolgálatában. 
 

mailto:dekani.hivatal@szie.hu
https://etk.szie.hu/
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A Kar vezetői, elérhetőségeik 
 
Dr. Friedrich László Ferenc egyetemi docens, dékán 
E-mail: Friedrich.Laszlo.Ferenc@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7357 
 
Pásztorné dr. Huszár Klára egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes 
E-mail: Pasztorne.Huszar.Klara@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7305 
 
Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens, nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettes 
E-mail: Kovacs.Zoltan3@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7357 
 
Dr. Nguyen Duc Quang egyetemi tanár, tudományos és innovációs dékánhelyettes 
E-mail: Nguyen.Duc.Quang@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7357 
 

Dékáni Titkárság munkatársai 
 
Géczi Mónika ügyvivő szakértő 
E-mail: Geczi.Monika@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7173 
Paupera Eszter ügyvivő szakértő 
E-mail: Paupera.Eszter@szie.hu  
Tel.: 06 (1) 305-7357 
 

A Kar szervezeti egységei, vezetőik és elérhetőségeik 
 
Biomérnöki és Folyamattervezési Intézet 
Igazgató: Dr. Baranyai László egyetemi tanár 
E-mail: Baranyai.Laszlo@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7205 
 
Élelmiszerminőségi, -biztonsági és Táplálkozástudományi Intézet 
Igazgató: Dr. Abrankó László egyetemi tanár 
E-mail: Abranko.Laszlo@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7164 
 
Élelmiszertechnológiai Intézet 
Igazgató: Dr. Hitka Géza egyetemi docens 
E-mail: Hitka.Geza@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7062 
 

  

mailto:Friedrich.Laszlo.Ferenc@szie.hu
mailto:Pasztorne.Huszar.Klara@szie.hu
mailto:Kovacs.Zoltan3@szie.hu
mailto:Nguyen.Duc.Quang@szie.hu
mailto:Geczi.Monika@szie.hu
mailto:Paupera.Eszter@szie.hu
mailto:Baranyai.Laszlo@szie.hu
mailto:Abranko.Laszlo@szie.hu
mailto:Hitka.Geza@szie.hu
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Hallgatói ügyekben eljáró kari testületek és személyek 
 
Dékán 
Dr. Friedrich László Ferenc egyetemi docens 
E-mail: Friedrich.Laszlo.Ferenc@szie.hu  
Fogadóóra: előzetes bejelentkezés alapján (e-mail üzenet) egyénileg egyeztetett 
időpontban. 
 
Oktatási dékánhelyettes 
Pásztorné dr. Huszár Klára egyetemi docens 
E-mail: Pasztorne.Huszar.Klara@szie.hu 
Fogadóóra: előzetes bejelentkezés alapján (e-mail üzenet) egyénileg egyeztetett 
időpontban. 
 
Nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettes 
Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens 
E-mail: Kovacs.Zoltan3@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7623 
 
Kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság 
Elnök: Pásztorné dr. Huszár Klára egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes 
E-mail: Pasztorne.Huszar.Klara@szie.hu 
Titkár: Dr. Bánvölgyi Szilvia egyetemi docens 
E-mail: Banvolgyi.Szilvia@szie.hu 
 
Oktatási, Minőségügyi Bizottság 
Elnök: Pásztorné dr. Huszár Klára egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes 
E-mail: Pasztorne.Huszar.Klara@szie.hu 
Titkár: Dr. Mednyánszky Zsuzsanna egyetemi docens 
E-mail: Mednyanszky.Zsuzsanna@szie.hu 
 
Gyakorlati Oktatási Bizottság 
Elnök: Dr. Zsom Tamás adjunktus 
E-mail: Zsom.Tamas@szie.hu 
 
Kari TDK Bizottság 
Elnök: Dr. Nguyen Duc Quang egyetemi tanár, tudományos és innovációs dékánhelyettes 
E-mail: Nguyen.Duc.Quang@szie.hu  
Titkár: Dr. Farkas Csilla tanársegéd 
E-mail: Csilla.Farkas@szie.hu  
 
Kari esélyegyenlőségi koordinátor 
Dr. Pomázi Andrea egyetemi docens 
E-mail: Pomazi.Andrea@szie.hu 
 

A kar képzései 
 

mailto:Friedrich.Laszlo.Ferenc@szie.hu
mailto:Pasztorne.Huszar.Klara@szie.hu
mailto:Kovacs.Zoltan3@szie.hu
mailto:Pasztorne.Huszar.Klara@szie.hu
mailto:Banvolgyi.Szilvia@szie.hu
mailto:Pasztorne.Huszar.Klara@szie.hu
mailto:Mednyanszky.Zsuzsanna@szie.hu
mailto:Zsom.Tamas@szie.hu
mailto:Nguyen.Duc.Quang@szie.hu
mailto:Csilla.Farkas@szie.hu
mailto:Pomazi.Andrea@szie.hu
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Alapképzések: 
- Élelmiszermérnöki alapképzési szak: nappali munkarendben Budapest képzési 

helyen (magyar és angol nyelven), levelező munkarendben Budapest, Beregszász és 
Kisvárda képzési helyen; 

- Biomérnöki alapképzési szak: nappali munkarendben Budapest képzési helyen. 
Mesterképzések: 
- Élelmiszermérnöki mesterképzési szak: nappali (magyar és angol nyelven) és levelező 

munkarendben Budapest képzési helyen; 
- Élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki mesterképzési szak: nappali (magyar és 

angol nyelven) és levelező munkarendben Budapest képzési helyen. 
Szakirányú továbbképzések: 

- Agrár- és természettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak esti 
munkarendben Budapest képzési helyen 

- Csokoládé-, kávé-, teakészítő mester szakmérnök/szaktanácsadó szakirányú 
továbbképzési szak levelező munkarendben Budapest képzési helyen 

- Gyümölcs-zöldség feldolgozó szakmérnök/szaktanácsadó szakirányú továbbképzési 
szak levelező munkarendben Budapest képzési helyen 

- Pálinkamester szakmérnök/szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak levelező 
munkarendben Budapest képzési helyen 

- Sörfőző mester szakmérnök/szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak levelező 
munkarendben Budapest képzési helyen 

- Szőlő- és borgazdasági szakmérnök/szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak 
levelező munkarendben Budapest és Beregszász képzési helyen. 

 

Szakmai gyakorlat 
 

Az Élelmiszermérnöki alapképzési szak nappali munkarendben 14 hetes, levelező 
munkarendben 5 hetes, a Biomérnöki alapképzési szakon nappali munkarendben 4 hetes, 
az Élelmiszermérnöki mesterképzési szakon és az Élelmiszerbiztonsági és –minőségi 
mérnöki mesterképzési szakon 4 hetes szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A 
gyakorlatok előkészítése a tavaszi félév során történik, a gyakorlatot a nyár folyamán és 
kora ősszel kell teljesíteni. 

A gyakorlatok elfogadásához és kredittel történő elismeréséhez szükséges írásos üzemi 
feladat készítése, melyet a hallgató szóban is köteles ismertetni. Az írásbeli beszámoló 
benyújtási határidejét a kari Gyakorlati Oktatási Bizottság határozza meg. 
 
A hallgató gyakorlata akkor tekinthető elfogadottnak, ha: 

- érvényes megállapodás (szerződés) van az Egyetem és az adott gyakorlati hely között, 
vagy kérvényt adott le korábbi munkatapasztalat elfogadásáról, amit a Gyakorlati 
Oktatási Bizottság elfogadott; 

- egyben, megszakítások nélkül töltötte le a gyakorlati időt; 
- leadta a gyakorlati helytől kapott igazolást; 
- leadta a gyakorlatról készített írásos beszámolót; 
- az írásbeli beszámolót a szaktanszék elfogadta és megfelelt a szóbeli beszámolón.  

 
A gyakorlati helytől kapott igazolás a gyakorlat helyszínén a gyakorlatvezető által készített 
igazolás, amely tartalmazza: 
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- a gyakorlati hely (vállalat, intézmény, stb.) nevét, telephelyét, a gyakorlat 
időtartamát; 

- a gyakorlatvezető(k) nevét, beosztását; 
- a gyakorlati feladatok rövid, pár soros leírását; 
- rövid értékelés a hallgató részvételéről, szakmai-emberi hozzáállásáról (az értékelés 

zárt borítékban is csatolható a dokumentumok mellé); 
- a gyakorlat utolsó napjának dátumát; 
- cégszerű aláírást (cég pecsétje és gyakorlati helyen kijelölt felelős személy aláírása). 
 

Az írásbeli beszámoló 
15-25 oldal terjedelmű beszámoló, nyomtatottan és elektronikusan (pl. e-mailben) 

szükséges leadni (tanszéki felelős személy dönti el a leadás módját).  
A beszámolóban a hallgató áttekintést ad tevékenységéről és annak eredményeiről. A 

feladat kiadásakor, közösen a gyakorlatot biztosító vállalattal, olyan tevékenységi kört és 
feladatot kell meghatározni, amelyben a technológiai szempontok elemzése mellett annak 
technikai (műszaki, gépészeti műveleti) valamint gazdaságtani, üzemszervezési vetületei is 
vizsgálandók. 
 
Formai követelmények 

A beszámoló tartalmazzon fedlapot, rajta név, Neptun azonosító, hol és mikor töltötte 
a gyakorlatát, tartalmazzon tartalomjegyzéket és oldalszámozást. Tartalmazhat képeket, 
ábrákat, táblázatokat a szemléletesebb bemutatás érdekében, de fénykép készítésénél 
kérjen a cégtől engedélyt azok közlésére. 
 
Tartalmi követelmények 

A bevezetőben mutassa be röviden a foglalkoztató gyakorlati helyet. Adjon áttekintést 
röviden a feladatairól. 

Ezután részletesen mutasson be egy technológiai folyamatot, lehetőleg 
folyamatábrával és annak részletes leírásával. Lehetőség szerint a technológiai folyamathoz 
kapcsolódjon a műveleti/gépészeti rész és a gazdaságtani rész bemutatása is. 

Néhány technológiai és műveleti vonatkozású választható témakör (természetesen, 
mindez bővíthető): 

- Gyártástechnológia lépései és paraméterei (aprítás, keverés, fermentálás, töltés, 
csomagolás, hőkezelés, hűtés stb.) Az alkalmazott gépek és berendezések, azok 
működési elve műveleti vonatkozásai, kapacitásvizsgálat. 

- Gyártási folyamatok jellemzése, műveleti idők meghatározása, szűk 
keresztmetszet meghatározása. 

- Üzemtelepítés, feltételrendszerének és jogszabályi hátterének bemutatása. 
- Anyag- és áruforgalmi csatornák bemutatása, jellemzése. 
- Minőségbiztosítási rendszer elemzése, gyártásközi minőség-ellenőrzés. 
- Mérőrendszerek kialakítása, technológiai folyamatok automatizálásának 

vizsgálata. 
- Csomagolás és termékfejlesztés. 
- Élelmiszerjogi vonatkozások elemzése és bemutatása. 

Néhány gazdasági vonatkozású választható témakör (természetesen mindez bővíthető):  
- Egy kiválasztott gyártóvonal elemzése, kapacitás-értékek, kapacitás-szinkron, 

állásidők (gyakoriság, okok, időtartam), termelékenységi mutatók. 
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- Egy termékcsoport versenyképességének elemzése 
a) a termékcsoport egységára a versenytársakhoz és a helyettesítő 

termékekhez képes a kiskereskedelemben; 
b) a termékcsoport beltartalmi jellemzői a helyettesítő termékekhez képest; 
c) ár-érték arány a kiskereskedelemben. 

- Egy innováció történetének feldolgozása a vállalatnál 
a) Mi volt a kiinduló helyzet? 
b) Mi történt, mi volt az innováció lényege? 
c) Milyen eredménnyel járt a fejlesztés? 

- Emberi–erőforrás gazdálkodás a vállalatnál. 
- Energiagazdálkodás, energia-megtakarítási lehetőségek és azok költség-haszon 

elemzése. 
- A karbantartási rendszer szervezése a gyártó-vonalon. 
- Anyagmozgatás, raktárgazdálkodás szervezése, stb. 

 
A szóbeli beszámoló 

A szóbeli beszámolón, a hallgató a vizsgáztató/k és lehetőség szerint az üzemi 
konzulens jelenlétében MS-PowerPoint formátumban elkészített prezentáció keretei 
között ad számot a megszerzett tudásról, és válaszol a felmerült kérdésekre. 

A szóbeli beszámoló időtartama maximum 10 perc, a szükséges számú dia (10-15) 
bemutatásával. A prezentáció térjen ki a kapott üzemi feladatra, a megoldás módszerére 
és eredményeire a fent említett 3 témakört érintve.  

A szóbeli beszámoló időpontját a szaktanszék határozza meg. A beszámoló nyilvános. 
Ha hallgatót fogadó vállalat, intézmény, stb., a feladatot és az arról készült beszámolót 
„bizalmas”-nak minősíti, azon a hallgatón, az üzemi konzulensén és a tanszék illetékesén 
kívül más nem vehet részt. 
 

Mind az írásbeli, mind a szóbeli beszámolók értékeléséről jegyzőkönyv készül. 
A fentebb felsorolt feltételek teljesülése, valamint az összes szükséges dokumentum 

csatolása után a gyakorlat teljesítését az adott tanszék illetékes gyakorlati felelőse igazolja 
a NEPTUN TR-ben. 
 
Bővebb információ: https://etk.szie.hu/hallgatoknak/letoltheto-
dokumentumok#%C3%9Czemi%20gyakorlat%20dokumentumai  
 

Szakdolgozat és diplomadolgozat készítés 
 

Az egyetemi tanulmányok sikeres befejezésének, illetve a mérnöki diploma 
megszerzésének egyik feltétele a megfelelő színvonalú szakdolgozat/diplomamunka 
készítése. A dolgozatok követelményrendszerében igen fontos a témaválasztás, a tartalmi 
és formai kivitel. Ez egyrészt az elbírálás megkönnyítése érdekében szükséges, másrészt, 
hogy a hallgatók első jelentősebb önálló munkájuk elkészítésénél megismerjék az irodalom 
feldolgozásának, a kísérletek beállításának és értékelésének korszerű módszereit. 

A dolgozatok témaválasztásával, tartalmi és formai követelményeivel kapcsolatos 
tudnivalókat az „ÚTMUTATÓ a szakdolgozat és a diplomamunka készítéséhez, beadásához 
és értékeléséhez” c. dokumentum tartalmazza, mely a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 6. 
sz. függelékének részét képezi. 

https://etk.szie.hu/hallgatoknak/letoltheto-dokumentumok#%C3%9Czemi%20gyakorlat%20dokumentumai
https://etk.szie.hu/hallgatoknak/letoltheto-dokumentumok#%C3%9Czemi%20gyakorlat%20dokumentumai
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Bármilyen témakörből is készüljön a dolgozat, alapvető követelmény, hogy a tanszék 
elbírálhassa a hallgató önálló, személyes munkájának mértékét. A dolgozat készítése során 
tűnik ki a hallgató kísérletező, tervező, adatgyűjtő készsége és szintetizáló képessége. A 
dolgozat készítőjének bizonyítania kell, hogy a szerzett alapozó és szakirányú ismereteket 
jól tudja alkalmazni, a bonyolult és sokrétű összefüggéseket, hatásokat és kölcsönhatásokat 
képes feltárni, tud következtetéseket levonni és helyes véleményt alkotni. 

A témavezető engedélyével/javaslatára a TDK dolgozat átdolgozás nélkül 
szakdolgozat/diplomamunkaként is beadható. 

A dolgozat témaválasztásának végső határideje: tantervtől függően október 15. vagy 
március 15. Amennyiben a témaválasztás rendje szorosan kötődik szaktárgyhoz (pl. 
Élelmiszermérnöki alapképzési szak iparági technológiák), a témaválasztás határidejét a 
szaktárgy követelményrendszere szigoríthatja, de nem lehet későbbi a fenti dátumoknál. 

A mennyiben a hallgató témáját külső helyszínen készíti, a külső témavezető mellett 
köteles a témához kapcsolódó tanszéken belső, az intézménnyel 
közalkalmazottiviszonyban lévő konzulenst felkérni. A Szakdolgozat I. ill. Diplomamunka I. 
tantárgy aláírásának és gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a dolgozat céljának 
kijelölése, ütemterv elkészítése, szakirodalmi feldolgozás főbb szempontjainak 
meghatározása, bibliográfia összeállítása, szakirodalom feldolgozásában való előrehaladás, 
módszerek kiválasztása, kísérletterv elkészítése. A Szakdolgozat II. ill. Diplomamunka II. 
tantárgy aláírásának és gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a szakirodalmi áttekintés 
elkészítése, Anyag és módszer c. fejezet összeállítása, empirikus jellegű munka esetében a 
vizsgálati eredmények bemutatása és értékelése. 

Amennyiben a dolgozat legalább 80%-os szinten a leadási határidő előtt 1 hónappal 
nem készült el, a témavezető jogában áll a dolgozat aláírását megtagadni. 

Az Élelmiszertudományi Kar hallgatói alapképzési szakon szakdolgozatot, 
mesterképzési szakon diplomamunkát, szakirányú továbbképzésen a szakon előírtak 
függvényében szakdolgozatot vagy diplomamunkát készítenek. 
 
Szakdolgozat három féle témáról készülhet: 

1. Valamely, a tág értelemben vett élelmiszertudományi/biomérnöki 
tudományokhoz kapcsolódó témakör szakirodalmának feltárása és elemzése; 

2. Egy technológiai/szervezési folyamat vagy egy, a tág értelemben tekintett 
élelmiszergazdaságban jelentkező feladat(pl. különböző technológiai 
megoldások összehasonlítása, egy új termék piaci bevezetése, egy áru 
szállításának megszervezése, egyszerű tervezési feladat megoldása) átfogó, 
monografikus leírása, bemutatása, elemzése, problémák feltárása, javaslatok 
megfogalmazása; 

3. Valamely kutató-fejlesztőmunkában történő részvétel vagy önálló kutatás 
eredményeinek bemutatása. 

 
A háromféle szakdolgozat-típus különböző értékelési módszerek alkalmazását teszi 

szükségessé, ahol az egyes tényezők eltérő súllyal szerepelnek. 
 

A diplomamunkánál a téma kidolgozásának mélységében és az alkalmazott 
módszerekben ki kell tűnnie a kétéves mesterképzés hatásának, a módszertan biztosabb 
használatának, de itt sem várható el követelményként az új tudományos értékű eredmény, 
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megkövetelhető viszont a hallgató önálló gondolkodásának, probléma-felismerő és 
problémamegoldó vagy szintetizáló készségének igazolása. 
 
A diplomamunka kétféle lehet: 

1. Valamely vizsgált folyamat mérnöki elemzése és egy konkrét kiadott 
tervezési/szervezési feladat megoldásának lehetősége; 

2. Önálló vagy kísérleti munkán alapuló diplomamunka. Amennyiben a téma nem 
kísérleti, hanem tervezési, technológiai stb. jellegű, úgy természetszerűleg az 
arányok is változnak. Ez esetben a konzulens tanár segítségével a téma jellegének 
és a feldolgozás módjának megfelelő fejezeteket kell szerkeszteni. Arra azonban 
ügyelni kell, hogy a hallgató önálló munkája egyértelműen elkülönüljön, s 
mindenképpen legyen bevezetés és összefoglalás. 

 
A szakdolgozatot/ diplomamunkát 1 példányban elektronikusan kell benyújtani az 

iparági technológia/modul/specializáció-felelős intézetben/tanszéken a tanév 
időbeosztásában meghatározott időpontig. A dolgozatnak tartalmaznia kell a hallgató 
nyilatkozatait, melyekben elismeri, hogy a munka saját szellemi terméke, tudomásul veszi, 
hogy a dolgozat benyújtása nem jelenti a munka szakmai elfogadását, valamint hozzájárul 
a dolgozat elektronikusan történő megtekintéséhez és nyomtatásához. 

A hallgató a bíráló(k) által elfogadott diplomamunka/ szakdolgozat és a 
technológia/modul/specializáció teljesítéséhez előírt kötelezően választható tárgyak 
teljesítése nélkül záróvizsgára nem bocsátható! Amennyiben a szakdolgozat/ 
diplomamunka benyújtását követően kiderül, hogy a hallgató által benyújtott 
szakdolgozat/ diplomamunka vélhetően egyes részeiben vagy egészében nem a hallgató 
saját szellemi terméke (plagizált dolgozat), akkor a hallgató záróvizsgára nem bocsátható 
és ellene fegyelmi eljárás indítható, amely a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatban 
rögzített valamely büntető intézkedéssel, továbbá büntető feljelentéssel zárulhat. 

Jelen fejezetben a szakdolgozatról/diplomamunkáról csak általános képet kívántunk 
adni, a részletes szabályozást a https://etk.szie.hu honlapon elérhető „ÚTMUTATÓ a 
szakdolgozat és a diplomamunka készítéséhez, beadásához és értékeléséhez” c. 
dokumentum tartalmazza. 
 

Tudományos diákkör 
 

A tehetséggondozási tevékenységünk mottója Széchényi István kétszáz éves 
megállapítása: “Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik”.  

A jövő nemzedék elkötelezett támogatóiként kiemelt figyelmet szentelünk a 
tehetséggondozásnak és a kutatói utánpótlás nevelésének, valamint a tudományos munka 
iránt érdeklődő hallgatók felkarolásának. A Tudományos Diákkör (TDK) a Kar meghatározó 
képzőhelye e tehetséges hallgatók számára, akiknek önképző formában biztosítunk 
lehetőséget az egyes műhelyekben folyó kutatási, kísérletfejlesztési és innovációs 
projektekhez való csatlakozásra, és egyéni munkatervük alapján meghatározott résztémák 
kidolgozására. Ezáltal a kötelező tananyagon túlmutató elméleti és gyakorlati tudást 
szerezhetnek a mérnökképzésben részvevő hallgatók. A TDK-kutatásokat végző diákok ily 
módon integrálhatók a kutatócsoportok munkájába, részt vehetnek a kutatói 
munkamegbeszéléseken, ahol tudományos ismereteiket bővíthetik, valamint 
megtanulhatják a saját eredményeik értékelését és mások munkájának megbecsülését, 
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elsajátíthatják a tudományos kutatás etikai szabályait. Jelenleg a TDK tevékenységet az 
EFOP program két különböző ösztöndíj pályázattal is támogatja: a TDK kutatást ösztönző 
díj és TDK kutatást támogató díj. Továbbá rendelkezünk saját TDK Ösztöndíj kerettel, amely 
támogatja a kari TDK Konferenciákon elért helyezéseket és különdíjasokat. Az adatok 
alapján megállapítható, hogy a kar TDK tevékenysége rendkívül sikeres, amit bizonyítanak 
az utóbbi OTDK, a szakmai TDK Konferenciák és a doktori iskolák felvételi eredményei, 
valamint a TDK munkában részt vevő hallgatóink sikerei a különböző ösztöndíjas 
pályázatokon. Megjegyzendő, hogy 2019-től az OTDK-án helyezettek (I., II. és III. helyezés) 
nagy előnnyel indulhatnak az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) ösztöndíj pályázatain. 
 

Duális képzés 
 

Duális képzés agrár, gazdaságtudományok, informatika, műszaki vagy 
természettudomány képzési területen indított, gyakorlatigényes alap- és mesterképzési 
szakokon, valamint szociális munka alapképzési szakon folytatható. 

A duális jellegű képzési forma elsődleges célja a felsőoktatás és a munkaerőpiac 
igényeinek az összehangolása. 

A képzésre jelentkező hallgatók egyetemi hallgatói jogviszonyban tanulnak és mellette 
gyakorlati tapasztalatokat szereznek vállalati együttműködés keretében. A tantervet az 
Egyetem és a vállalati partner közösen alakítja ki. 

Az elméleti egyetemi képzés és a vállalati gyakorlat együttese komplex, piacképes 
ismereteket nyújt a képzési formára jelentkező hallgatóknak. Ennek eredményeként a 
hallgató munkatapasztalatot szerez, a szakmai kompetenciáit pedig már a képzés alatt 
megerősíti. Ellenszolgáltatásként a szerződött hallgatók anyagi juttatásban részesülnek. 

Az Élelmiszermérnöki alapképzési szakon és az Élelmiszermérnöki mesterképzési 
szakon a duális képzés célja olyan szakemberek képzése, akik komplex, élelmiszermérnöki 
és kereskedelemi ismereteik birtokában képessé válnak az élelmiszer- termékpálya gyártási 
és értékesítési folyamatainak szervezésére és irányítására. 

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kara jelenleg több, mint 20 duális partner 
céggel rendelkezik. 
A jelentkezés menete és további információk: 

https://www.felvi.hu/felveteli/dualisdiploma 
https://etk.szie.hu/felveteli/dualis-kepzes  
valamint 
Dr. Csehi Barbara adjunktus 
E-mail: Csehi.Barbara@szie.hu 

  

https://www.felvi.hu/felveteli/dualisdiploma
https://etk.szie.hu/felveteli/dualis-kepzes
mailto:Csehi.Barbara@szie.hu
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Kertészettudományi Kar 
 

A Kar központi elérhetőségei 
 
E-mail: dekan.ketk@szie.hu  
Tel.: 06 (1) 305-7298 
https://kertk.szie.hu 
 

A Kar bemutatása 
 

Egyetemünket, amely intézet neve akkor még Haszonkertészeket Képző Gyakorlati 
Tanintézetként volt ismert, Entz Ferenc orvos alapította 1853-ban. Az alapítás jelentősége 
abban állt, hogy az oktatást természettudományos alapokra helyezte, így az elmúlt több 
mint 160 év alatt a szakmai és tudományos tevékenység fejlődésének hatására 1968-ban a 
tanintézet egyetemmé alakult és jelenleg vezető szerepet tölt be az agrár felsőoktatási 
intézmények között. 

A karunkon folyó kertészmérnök BSc képzésen a kertészeti tudományok alapjait, a 
termesztéstechnológiát, annak minden befolyásoló tényezőjét oktatjuk, a talajtól a 
növényvédelemig. Szemléletmódunk alapja, hogy a kert, a kertészet környezetkultúránk 
része, amely nélkülözhetetlen az ember számára. Gyakorlati képzéseinket lehetőségünk 
van a Soroksári Botanikus Kertben vagy a campus Budai Arborétumában, illetve a Kísérleti 
Üzemben és Tangazdaságban végezni. A változó világ hatására képzésünket már angol 
nyelven is indítjuk. Az alapozó szak elvégzése után lehetőség nyílik mesterszakon tovább 
tanulni, ahol kettős diploma megszerzésére is van mód. Kertészmérnök alapképzési 
szakunkat a határon túli tagozatokon, Beregszász (Ukrajna), Révkomárom (Szlovákia) és 
Zenta (Szerbia) városokban levelező munkarendben is indítjuk. 

Mesterképzéseink közül a legsikeresebb a növényorvosi szakunk, de lehetőség adódik 
a mezőgazdasági biotechnológus, vagy az ökológiai gazdálkodási mérnöki képzés közül is 
választani. Az angol és magyar nyelven meghirdetett “mezőgazdasági biotechnológus MSc” 
szak megismerteti a hallgatókat molekuláris biológia eredményeivel és ezek 
felhasználhatóságával a kertészeti termesztés eredményeinek javítása érdekében. Az 
„ökológiai gazdálkodási mérnöki MSc” keretei között hallgatóink a környezetkímélő, 
fenntartható termesztéssel ismerkedhetnek meg. 

Talán a legfontosabb kérdések egyike az egyetemválasztásnál, hogy az adott 
szakirányos diplomával rendelkező frissen diplomázott hallgató hol tud elhelyezkedni, 
milyen álláslehetőségek vannak a munkaerőpiacon számára, mekkora jövedelmet 
kaphatnak pályakezdőként? Ebből a szempontból a lehetőségek tárháza áll végzetteink 
rendelkezésére: többek között kertészeti vállalkozások, növényvédelmi cégek, 
önkormányzatok várják hallgatóinkat, de a saját vállalkozás, kertészet, szaktanácsadó cég 
alapítása is fontos lehetőség. Az agrárium egyik legjövedelmezőbb ága a kertészet; ez az az 
ágazat, ahol kisebb felületen is jelentős érték állítható elő. 

Az országban a legsikeresebb szőlész-borász BSc képzés a mi karunkon folyik. A szőlő-
bor ágazat számára már régóta várt képzési forma keretén belül oktatjuk a szőlőfajta-
ismeretet, a szőlőtermesztési technológiát, azonkívül a borászati technológiát, vagy – ami 
nélkül elképzelhetetlen a szakemberképzés – a borászati kémiát és mikrobiológiát is. 

mailto:dekan.ketk@szie.hu
https://kertk.szie.hu/
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Az országban karunk indította el elsőként a szőlész-borász MSc képzést is. Ha 
összefoglaljuk, hogy miben különbözik a két képzés egymástól, azt mondhatjuk, hogy az 
alapképzésben inkább a gyakorlati tudásra fektetünk hangsúlyt, addig az MSc képzésen 
mélyebb, bővebb szakmai ismeretre tehet szert a hallgató. A borok érzékszervi bírálatának 
tudását pedig tovább mélyítjük, azaz hallgatóink az okleveles borbírálói képzés anyagát 
sajátíthatják el, amely képessé teszi őket arra, hogy hazai és nemzetközi borversenyeken 
zsűritagként vegyenek részt. 

Összegezve hallgatóink számára elérhető a kertészeti felsőoktatás teljessége: 
választhatnak alap- és mesterszakokat nappali és levelező tagozaton, valamint színvonalas 
doktori (PhD) programokat. 

Képzésünk lefedi a kertészettudomány teljes területét, olyan oktató-kutató kollégák 
segítségével, akik nemcsak hazánkban, hanem nemzetközi szinten egyaránt ismert és 
elismert szakemberek. 
 

A Kar vezetői, elérhetőségeik 
 
Nyitrainé dr. Sárdy Diána Ágnes egyetemi docens, dékán 
E-mail: dekan.ketk@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7298 
 
Dr. Geösel András egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes 
E-mail: Geosel.Andras@szie.hu  
Tel.: 06 (1) 305-7474 
 
Dr. Varga Zsuzsanna adjunktus, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes 
E-mail: Varga.Zsuzsanna@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7314 
 

Dékáni Titkárság munkatársai 
 
Bernáth Gáborné igazgatási ügyintéző 
E-mail: Bernath.Gaborne@szie.hu  
Tel.: 06 (1) 305-7298 
 
Nagyné Végvári Andrea ügyvivő szakértő 
E-mail: Nagyne.Vegvari.Andrea@szie.hu  
Tel.: 06 (1) 305-7474 
 
Szakál Fanni ügyvivő szakértő 
E-mail: Szakal.Fanni@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7297 
 
Végváriné dr. Kothencz Zsuzsa Erasmus koordinátor (Nemzetközi Igazgatóság) 
E-mail: Kothencz.Zsuzsanna@szie.hu  
Tel.: 06 (1) 305 7314 
 

mailto:dekan.ketk@szie.hu
mailto:Geosel.Andras@szie.hu
mailto:Varga.Zsuzsanna@szie.hu
mailto:Bernath.Gaborne@szie.hu
mailto:Nagyne.Vegvari.Andrea@szie.hu
mailto:Szakal.Fanni@szie.hu
mailto:Kothencz.Zsuzsanna@szie.hu
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A Kar szervezeti egységei, vezetőik és elérhetőségeik 
 
Fenntartható Kertészet Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Pluhár Zsuzsanna egyetemi tanár 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 
"G" épület, 1. emelet 
 

Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Honfi Péter egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 
"K" épület, 3. emelet 
 
Gyógy- és Aromanövények Tanszék 
Tanszékvezető: Zámboriné dr. Németh Éva egyetemi tanár 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 
"G" épület, 2. emelet 
 
Gyümölcstermesztési Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Simon Gergely egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 
"K" épület, 2. emelet 
 
Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Pusztai Péter egyetemi docens  
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 
"C" épület 
 
Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Geösel András egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 44. 
"A" épület, 1. emelet 

 
Kertészeti Növénybiológiai Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Papp István egyetemi tanár 
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 44. 
"A" épület, magasföldszint 
 

Genetika és Növénynemesítés Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Hegedűs Attila egyetemi tanár 
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 44. 
"A" épület, magasföldszint 
 
Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Papp István egyetemi tanár 
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 44. 
"A" épület, magasföldszint 
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Növénytani Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Höhn Mária egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 44. 
"A" épület, 1. emelet 

 
Növényvédelmi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Palkovics László Amand egyetemi tanár 
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 44. 
"A" épület, 2. emelet 
 

Integrált Növényvédelmi Tanszék (Gödöllő) 
Tanszékvezető: Dr. Kiss József egyetemi tanár 
Cím: 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1 
Főépület, 3. emelet 
 
Növénykórtani Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Palkovics László Amand egyetemi tanár 
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 44. 
"A" épület, 2. emelet 
 
Rovartani Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Fail József egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 44. 
"A" épület, 2. emelet 

 
Szőlészeti és Borászati Intézet 
Intézetigazgató: Nyitrainé dr. Sárdy Diána Ágnes egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 45. 
"D" épület, 1. emelet 
 

Borászati Tanszék 
Tanszékvezető: Nyitrainé dr. Sárdy Diána egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 45. 
"D" épület, 1. emelet 
 
Szőlészeti Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Bálo Borbála egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Villányi úr 29-43.  
"K" épület, 2. emelet 

 
Oktatást és kutatást segítő szervezeti egységeink 
 

Budai Arborétum 
Szakmai felügyelet: Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.  
"K" épület 3. emelet 
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Kísérleti Üzem és Tangazdaság 
Igazgató: Helfné Szabó Zsuzsanna Julianna 
Cím: 1238 Budapest, Túri István út 2. 
 
Soroksári Botanikus Kert 
Szakmai felügyelet: Növénytani Tanszék 
Cím: 1238 Budapest, Túri István út 2. 

 

Hallgatói ügyekben eljáró kari testületek és személyek 
 
Dékán: 
Nyitrainé dr. Sárdy Diána Ágnes egyetemi docens 
E-mail: dekan.ketk@szie.hu 
Fogadóóra: hetfőn 9.00-tól 10.30-ig a Dékáni Titkárságon (e-mail üzenet formájában 
előzetes időpont foglalás szükséges). 
 
Oktatási dékánhelyettes, a kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság elnöke: 
Dr. Geösel András egyetemi docens 
E-mail: Geosel.Andras@szie.hu 
Fogadóóra: hétfőn 10.00-től 11.00-ig a Dékáni Titkárságon (e-mail üzenet formájában 
előzetes időpont foglalásszükséges). 
 
Kari Oktatási, Minőségügyi Bizottság elnöke: 
Dr. Geösel András egyetemi docens 
E-mail: Geosel.Andras@szie.hu 
Fogadóóra: hétfőn 10.00-től 11.00-ig a Dékáni Titkárságon (e-mail üzenet formájában 
előzetes időpont foglalásszükséges). 
 
Egyetemi Diákjóléti Bizottság kari delegáltja: 
Dr. Geösel András egyetemi docens 
E-mail: Geosel.Andras@szie.hu 
 
Határon túli oktatás szervezője: 
Dr. Simon Gergely egyetemi docens 
E-mail: Simon.Gergely@szie.hu 

 

A kar képzései 
 
Alapképzések: 

- Kertészmérnöki alapképzési szak: nappali munkarendben (magyar és angol 
nyelven) Budapest képzési helyen, levelező munkarendben Budapest, 
Beregszász, Révkomárom és Zenta képzési helyeken; 

- Szőlész-borász mérnöki alapképzési szak nappali és levelező munkarendben 
Budapest képzési helyen. 

Mesterképzések: 

mailto:dekan.ketk@szie.hu
mailto:Geosel.Andras@szie.hu
mailto:Geosel.Andras@szie.hu
mailto:Geosel.Andras@szie.hu
mailto:Simon.Gergely@szie.hu
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- Kertészmérnöki mesterképzési szak: nappali (magyar és angol nyelven) és 
levelező munkarendben Budapest képzési helyen; 

- Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szak: nappali munkarendben 
Budapest képzési helyen, magyar és angol nyelven; 

- Növényorvosi mesterképzési szak: nappali munkarendben Budapest képzési 
helyen; 

- Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szak: nappali és levelező 
munkarendben Budapest képzési helyen; 

- Szőlész-borász mérnöki mesterképzési szak: nappali és levelező munkarendben 
Budapest képzési helyen. 

Szakirányú továbbképzések: 
- Biológiai talajerő-gazdálkodási / Biológiai talajerőgazdálkodási szakmérnök 

szakirányú továbbképzési szak levelező munkarendben Budapest képzési 
helyen; 

- Favizsgáló és faápoló / Favizsgáló és faápoló szakmérnök szakirányú 
továbbképzési szak levelező munkarendben Budapest képzési helyen; 

- Gyógynövényismerő és -felhasználó / Gyógynövényismerő és -felhasználó 
szakmérnök szakirányú továbbképzési szak levelező munkarendben Budapest 
képzési helyen; 

- Kertészeti vállalkozásfejlesztés / Kertészeti vállalkozásfejlesztés szakmérnök 
szakirányú továbbképzési szak levelező munkarendben Budapest, Beregszász és 
Zenta képzési helyen; 

- Ökológiai gazdálkodó / Ökológiai gazdálkodó szakmérnök szakirányú 
továbbképzési szak levelező munkarendben Budapest, Szarvas és Csíkszereda 
képzési helyen 

 

Szakmai gyakorlat 
 

A Kertészettudományi Kar minden alapképzési és mesterképzési szakán kötelező 
szakmai gyakorlatot teljesíteni. A szakmai gyakorlatra alapképzésben az adott szak és 
munkarend mintatantervében/operatív tantervében meghatározott félévben, 
mesterképzésben pedig a képzési időszak alatt, nyáron kerül sor. Alapképzésben nappali 
munkarendben a gyakorlat 15 hétből, levelező munkarend-ben 3 hétből áll. 
Mesterképzésen minden munkarendben a szakmai gyakorlat ideje 4 hét. Alapképzési 
szakokon szakmai gyakorlatra szakirányt vagy szakmai modult/specializációt tartalmazó 
képzések esetén csak szakirányra/szakmai modulra/specializációra felvett hallgató mehet. 
Szakirányt vagy szakmai modult/specializációt nem tartalmazó alapképzés esetén az a 
hallgató mehet szakmai gyakorlatra, aki a képzési és kimeneti követelmények szerinti 
alapozó ismereteket teljesítette. 
 
A gyakorlat nappali munkarendben 
A gyakorlat alapvetően az alábbi típusú helyszíneken teljesíthető: 

- a kar által felajánlott gyakorlati helyeken; 
- a hallgató által saját magának szerzett gyakorlati helyen; 
- Erasmus szakmai gyakorlati helyen. 
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A gyakorlati szabályzat alapján először mindenkinek mérlegelnie kell, hogy tud-e saját 
magának gyakorlati helyről gondoskodni, vagy az egyetem által felkínált helyek 
valamelyikét kívánja igénybe venni. Amennyiben saját gyakorlati helyet választ, azt a 
gyakorlati szabályzat 2. sz. mellékletét képező formanyomtatvány segítségével a 
szakirányfelelősnél/modulfelelősnél, szakirányt/szakmai modult nem tartalmazó képzés 
esetén a szakfelelősnél kérvényeznie kell. Kérjük, hogy saját gyakorlati hely választása 
esetén is először nézze meg a kari listát, mert lehetséges, hogy a választott cég szerepel 
azon. A kari listán szereplő cégek előzetesen semmilyen módon nem kereshetők meg, a 
cégek és a kar között fennálló keretmegállapodás értelmében a gyakorlati hely felkérése a 
kar jogköre! A kar által felajánlott gyakorlati hely választása esetén a gyakorlati szabályzat 
3. sz. mellékletét kell kitölteni! 
 
A fogadóhely fizetési kötelezettsége 

A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 
a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A 
hallgatót ez esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő 
gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértékét az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja 
határozza meg. A hallgatói munkadíjat a hallgató számára az Együttműködő Partner fizeti 
meg.mi a teendő külföldi gyakorlat esetén? 

Amennyiben Erasmus szakmai gyakorlaton kíván részt venni, és már elnyerte a 
pályázatot a választott gyakorlati helyre, kizárólag annyi teendője van, hogy kitölti a 
gyakorlati szabályzat 2. sz mellékletét, melyhez csatolja a gyakorlati 
szerződés/fogadónyilatkozat másolatát. Amennyiben a pályázat még folyamatban van, 
csak a 2. sz mellékletet kell kitölteni és a szakirány/modul/specializáció szerinti tanszéken 
leadni. Egyéb külföldi hely esetén a 2. sz mellékletet kell kitölteni és a fogadónyilatkozatot 
csatolni. 
 
A jelentkezések elbírálása 

A jelentkezéseket minden esetben a szakirányfelelős / modulfelelős/ 
specializációfelelős, szakiránnyal/ szakmai modullal/ specializációval nem rendelkező 
képzés esetén a szakfelelős bírálja el. Egyéni gyakorlati hely választása esetén a 
jelentkezéseket korábbi határidővel kell benyújtani, hogy a kérelem esetleges elutasítása 
esetén a hallgatónak legyen lehetősége a kar által felajánlott gyakorlati helyek közül 
választani. 
 
Szerződéskötés 

Amennyiben a hallgató a kar által felajánlott helyek valamelyikén fogja a szakmai 
gyakorlatát teljesíteni, arra külön szerződést nem szükséges kötni, mivel az összes 
fogadóhely a karral a gyakorlati képzésre vonatkozó együttműködési megállapodással 
rendelkezik. Amennyiben a hallgató egyéni helyen tölti a gyakorlatát, akkor a gyakorlat 
megkezdése előtt meg kell kötni a hallgató szakmai gyakorlatára vonatkozó 
együttműködési megállapodást. A megállapodást a fogadóhely általi aláírás után az 
egyetemi aláírás céljából a szakirány/ szakmai modul/ specializáció szerinti tanszéken, 
szakirány/ szakmai modul/ specializáció nélküli képzés esetén a szakfelelős szerinti 
tanszéken kell leadni! Aláírás után a fogadóhelyet illető példányok postai úton megküldésre 
kerülnek. 
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Szakdolgozat és diplomadolgozat készítés 
 

A szakdolgozat/ diplomamunka-készítés általános szabályait és az egyes szakokra 
vonatkozó részletes feltételeket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 6 sz. függeléke 
tartalmazza. 

A Kertészettudományi Kar hallgatói alapképzési szakon szakdolgozatot, mesterképzési 
szakon diplomamunkát, szakirányú továbbképzésen a szakon előírtak függvényében 
szakdolgozatot vagy diplomamunkát készítenek. A szakdolgozatot/ diplomamunkát a 
szakirány/ modul szerinti tanszék/ szakirányfelelős/ modulfelelős/ specializációfelelős 
irányításával az oktatási programban, a képzés mintatantervében vagy operatív 
tantervében rögzített ütemezés szerint kell elkészíteni. A szakdolgozat/ diplomamunka 
leadási határidejét a tanév időbeosztása határozza meg. Késedelmes leadásra maximum 
egy hét időtartamig a szak/ szakirány szerinti tanszék vezetőjének írásbeli hozzájárulása 
esetén a vonatkozó különeljárási díj megfizetése mellett van mód. A határidő mulasztása 
jogvesztő! 

Szakdolgozat/ diplomamunka-témát a Kar minden oktatási szervezeti egysége kiírhat, 
továbbá a hallgató is javasolhat szakdolgozat/ diplomamunka-témát, mely témajavaslat 
ügyében az írásbeli kérés benyújtását követően 15 napon belül a szakirányokra/ 
specializációkra/ szakmai modulokra nem tagozódó képzések esetében a szakfelelős, 
szakiránnyal/ specializációval/ szakmai modullal rendelkező képzések esetében a 
szakirányfelelős/ specializációfelelős/ szakmai modulfelelős dönt. 

A szakdolgozat/ diplomamunka nyelve a képzés nyelve azzal a kivétellel, hogy ha a szak 
nyelve magyar, az illetékes szakfelelős engedélyével az idegen nyelven is elkészíthető. 

A szakdolgozat/ diplomamunka tartalmi és formai követelményeit a Szakdolgozat- és 
diplomamunka-készítési útmutató tartalmazza, amely a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 6. 
sz. függelékét képezi. 

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, továbbá az Országos Felsőoktatási 
Környezetvédelmi Diákköri Konferencián és az Országos Tudományos és Művészeti 
Diákköri Konferencián részt vett dolgozatot – ha az megfelel a szakdolgozattal szemben 
támasztott tartalmi és formai követelményeknek – a kar/campus vezetője bírálat nélkül, 
jeles bírálati eredménnyel elfogadhatja. Az elfogadás csak a belső és a külső bíráló 
véleményét helyettesíti, a dolgozat megvédése a záróvizsgán ebben az esetben is kötelező. 

A szakdolgozat/ diplomamunka, mint önálló hallgatói munka bírálatra való 
alkalmasságát a témavezető és a szakirány/ modul/ specializáció szerinti tanszék vezetője 
aláírásával fogadja el. A Kar képzései esetében a szakdolgozatot/ diplomamunkát két bíráló 
értékeli. A mesterképzések esetében az egyik bíráló külső (a karral munkaviszonyban nem 
álló) bíráló. Az alapképzések esetében mindkét bíráló lehet belső bíráló azzal a 
megkötéssel, hogy nem tartozhatnak azonos tanszékhez/ intézethez. A szakirányú 
továbbképzések esetében mindkét bíráló lehet azonos tanszékhez/ intézethez tartozó 
belső bíráló. 

A dolgozatot elektronikus formában a tanév időbeosztásában meghatározott időpontig 
kell benyújtani a Kar által meghatározott elektronikus felületen keresztül. A dolgozatnak 
tartalmaznia kell a hallgató nyilatkozatait, melyekben elismeri, hogy a munka saját szellemi 
terméke, tudomásul veszi, hogy a dolgozat leadása nem jelenti a munka szakmai 
elfogadását, valamint hozzájárul a dolgozat elektronikusan történő megtekintéséhez és 
nyomtatásához. 
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A hallgató a bíráló(k) által elfogadott diplomamunka/ szakdolgozat és a 
végbizonyítvány követelményei teljesítése nélkül záróvizsgára nem bocsátható! 
Amennyiben a szakdolgozat/ diplomamunka benyújtását követően kiderül, hogy a hallgató 
által benyújtott szakdolgozat/ diplomamunka vélhetően egyes részeiben vagy egészében 
nem a hallgató saját szellemi terméke (plagizált dolgozat), akkor a hallgató záróvizsgára 
nem bocsátható és ellene fegyelmi eljárás indítható, amely a Hallgatói Fegyelmi és 
Kártérítési Szabályzatban rögzített valamely büntető intézkedéssel, továbbá büntető 
feljelentéssel zárulhat. 

 

Tudományos diákkör 
 

A Kertészettudományi Kar tehetséges és szorgalmas diákjai számára már a második 
félévtől, a választott szakirány/ modul/ specializáció tárgyainak oktatását megelőzően, a 
tudományos diákkörök jelentik az egyetem kutatómunkájába való bekapcsolódás 
lehetőségét. A tudományos diákkörök a tanszékekhez kapcsolódóan működnek. Céljuk a 
hallgatók egyetemi kötelező tananyagot meghaladó tudományos igényű önképzése. A 
diákkörös hallgatók a munkavégzés során igénybe vehetik a tanszék eszközeit, 
berendezéseit. Kutatómunkájuk eredményeit szakcikk, TDK dolgozat és szakdolgozat/ 
diplomamunka készítésére egyaránt felhasználhatják. 

A Kertészettudományi Karon a TDK ügyeket a kari TDK Tanács elnöke irányítja. 
 
Tudományos Diákköri elnök: 
Dr. Vétek Gábor egyetemi docens 
E-mail: Vetek.Gabor@szie.hu  
Tel.: 06 (1) 305-7518 
 
Tudományos Diákköri titkár: 
Schmidtka Zsuzsa 
E-mail: Schmidtka.Zsuzsa@szie.hu  
Tel.: 06 (1) 305-7672 

  

mailto:Vetek.Gabor@szie.hu
mailto:Schmidtka.Zsuzsa@szie.hu
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Tájépítészeti és Településtervezési Kar 
 

A Kar központi elérhetőségei 
 
E-mail: dekani.titkarsag.tajk@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7291 
https://tajk.szie.hu/ 
 

A Kar bemutatása 
 

A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kara az ország egyetlen 
képzési helye, ahol a tájépítészetet oktatják. A tájépítészet teljes vertikumát átfogó 
felsőfokú képzés több mint száz éves múltra tekint vissza, a tájépítészmérnök képzés 1963 
óta önálló egyetemi szakon, 1992 óta pedig - Európában élenjáró módon - kari keretek 
között folyik. A képzést az Európai Tájépítész Iskolák Szövetsége (European Council of 
Landscape Architecture Schools, ECLAS) példaértékű műhelynek tekinti. Ezt jelzi többek 
között az is, hogy 2010-ben Mőcsényi Mihály, 2013-ban pedig Jámbor Imre kapott ECLAS 
életműdíjat (ECLAS Lifetime Achievement Award for European Landscape Architecture 
Education) iskolafejlesztő munkásságáért. A karon folyó oktatás rangját, minőségét és 
színvonalát a Nemzetközi Tájépítész Szövetség (International Federation of Landscape 
Architects) európai tagozata, az IFLA-Europe a kar tájépítészeti szakjainak akkreditációjával 
ismerte el. 

A Tájépítészeti és Településtervezési Karon három tudományterületen, egy alapszakon 
és három mesterszakon folyik az oktatás: a hét féléves Tájrendező és kertépítő mérnök 
(BSc) alapszak, majd az erre épülő négy féléves Tájépítészmérnök mesterszak (agrár), 
továbbá a Településmérnök (műszaki) és a Tájépítész és kertművész (művészeti) 
mesterszak képezi a kar graduális képzési palettáját. A PhD képzés a Tájépítészeti és 
Tájökológiai Doktori Iskola keretében, öt alprogramban folyik. 2010-ben műszaki képzési 
területen indult a Településmérnök MSc mesterszak, melynek hazánkban nincs önálló 
alapszaka, de a tájrendező és kertépítő mérnök alapszak településüzemeltető szakiránya az 
egyik lehetséges alapképzést jelenti. Vagyis a tájrendező és kertépítő mérnök alapszakos 
hallgatók eredményes végzés után tájépítész, tájépítészmérnök és településmérnök 
mesterszakon folytathatják a tanulmányaikat ezen a Karon. 

A Karon végző tájépítészek, tájépítészmérnökök és településmérnökök feladata a 
szűkebb és tágabb emberi környezetnek, a városok szabadtereinek, zöldfelületeinek, a 
településeknek, a tájaknak az alakítása, formálása, rendezése, az ehhez kapcsolódó 
tervezés, építés, fejlesztés, valamint a felhagyott vagy rombolt területek, tájak, térségek 
revitalizációja, rehabilitációja, azaz a fenntartható, élhető települések, régiók létrehozása. 
A tájépítészeti, településrendezési, -tervezési és -fejlesztési feladatok ellátására széles 
körű, természettudományi, ökológiai, műszaki ismeretek és építészeti, esztétikai, a 
térlátást és a térformálási készséget, a minőségi megoldások iránti igényességet fejlesztő 
stúdiumok készítik fel a hallgatókat. Az előírt gyakorlati idő leteltével az okleveles 
tájépítészek, tájépítészmérnökök és településmérnökök a Magyar Építész Kamaránál 
tervezői jogosultságot szerezhetnek a táj- és kertépítészet, a településtervezés, a 
területrendezés szakterületén. 

mailto:dekani.titkarsag.tajk@szie.hu
https://tajk.szie.hu/
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A hallgatók aktív részesei a kari és tanszéki szakmai feladatoknak, kutatásoknak. A 
tervezési műhelyek önkormányzatokkal, szakhatóságokkal, intézményekkel 
együttműködve, gyakran hallgatói tervpályázatok formájában zajlanak, ami a hazai 
tájépítészeti, településépítészeti problémák kezelésére, az értékek védelmére, 
gondozására, a napirenden lévő tervezési és fejlesztési feladatokra készít fel életszerű, nem 
egyszer komoly kihívást jelentő egyéni és csoportmunkák keretében. 

A képzés szakmai hitelét biztosítja az is, hogy a Kar oktatói állományának több mint 
50%-a – elsősorban a tervezési tárgyakat oktató kollégák – gyakorló, aktív tájépítész, aki 
naprakész tervezői, kivitelezői tapasztalatait közvetlen módon tudja kamatoztatni az 
oktatásban. Rajtuk kívül számos, gyakran külföldi, meghívott aktív szakmagyakorló 
működik közre képzési programjainkban annak érdekében, hogy a hazai és nemzetközi 
szakmai kihívások szellemében, magas színvonalon oktathassunk. 

Képzéseinkben hangsúlyosan jelennek meg a kötelező szakmai gyakorlatok, amelyek 
elvégzésére a karnak több mint 100 hazai és külföldi gyakorlati hellyel van együttműködési 
szerződése (a lista folyamatosan bővül) szakmai gyakorlati lehetőséget teremtve a 
hallgatók számára a tájépítészet összes szakterületén. 
 

A Kar vezetői, elérhetőségeik 
 
Dékán: 
Dr. Fekete Albert egyetemi tanár 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület, földszint 10.  
Email: dekan.tajk@szie.hu 
 
Oktatási és kutatási dékánhelyettes: 
Dr. Boromisza Zsombor egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület, 1. emelet 
 
Nemzetközi dékánhelyettes: 
Karlócainé dr. Bakay Eszter egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület, 1. emelet 
 
Gazdasági dékánhelyettes: 
Dr. Kollányi László egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület, 2. emelet 
 

Dékáni Titkárság munkatársai 
 
Gyalusné Szalkai Ilona ügyvivő-szakértő 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület, földszint 10. 
Email: dekani.titkarsag.tajk@szie.hu 
Telefon: 06 (1) 305-7552 
 
Laczkóné Rimóczi Erzsébet igazgatási ügyintéző 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület, földszint 10. 
Email: dekani.titkarsag.tajk@szie.hu 
Telefon: 06 (1) 305-7291 

mailto:dekan.tajk@szie.hu
mailto:dekani.titkarsag.tajk@szie.hu
mailto:dekani.titkarsag.tajk@szie.hu
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A Kar szervezeti egységei, vezetőik és elérhetőségeik 
 
Kertművészeti és Kertépítészeti Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Sárospataki Máté egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület, 1. emelet 
Telefon: 06 (1) 305-7248 
 

Kertművészeti Tanszék 
Tanszékvezető: Gecséné dr. Tar Imola egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület, 1. emelet 

 
Kertépítészeti Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Sárospataki Máté egyetemi docens 

 Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület, 1. emelet 
 
Szabadtértervezési és Településépítészeti Intézet 
 
Intézetigazgató: Dr. Balogh Péter István egyetemi tanár 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület, 1. emelet 
Telefon: 06 (1) 305-7288 
 

Kert- és Szabadtértervezési Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Balogh Péter István egyetemi tanár 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület, 1. emelet 
Telefon: 06 (1) 305-7288 
http://kszt.tajk.szie.hu/ 

 
Településépítészeti Tanszék 
Tanszékvezető: Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 44., A. épület II. emelet 
Telefon: 06 (1) 305-7380 
http://telepulesepiteszet.tajk.szie.hu/ 

 
Tájtervezési és Tájvédelmi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Kollányi László egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület, 2. emelet 
Telefon: 06 (1) 305-7281 
 

Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Kollányi László egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület, 2. emelet 
Telefon: 06 (1) 305 7281 
http://tajtervezes.tajk.szie.hu/ 

 
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Boromisza Zsombor egyetemi docens 

http://kszt.tajk.szie.hu/
http://telepulesepiteszet.tajk.szie.hu/
http://tajtervezes.tajk.szie.hu/
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Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület, 1. emelet 
Telefon: 06 (1) 305-7383 
http://tajvedelem.tajk.szie.hu/ 

 
Oktatást és kutatást segítő szervezeti egység 
 

Szarvasi Arborétum 
Mb. igazgató: Dr. Hanyecz Katalin Anna egyetemi adjunktus 
Cím: 5540 Szarvas 
Telefon: 06 (66) 312 344 
http://pepikert.hu/ 

 

Hallgatói ügyekben eljáró kari testületek és személyek 
 
Dékán: 
Dr. Fekete Albert egyetemi tanár 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület, földszint 10. 
Email: dekan.tajk@szie.hu 
 
Oktatási dékánhelyettes, a kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság elnöke: 
Dr. Boromisza Zsombor egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület, 1. emelet 
Email: Boromisza.Zsombor@szie.hu 
 
Kari Oktatási, Minőségügyi Bizottság elnöke: 
Dr. Boromisza Zsombor egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület, 1. emelet 
Email: Boromisza.Zsombor@szie.hu 
 
Egyetemi Diákjóléti Bizottság kari delegáltja: 
Dr. Jombach Sándor egyetemi docens 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület, 1. emelet 
Email: Jombach.Sandor@szie.hu 
 

A kar képzései 
 
Alapképzés: 

- Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak nappali munkarendben. 
Mesterképzések: 

- Tájépítész mérnöki mesterképzési szak nappali munkarendben; 
- Településmérnöki mesterképzési szak nappali munkarendben; 
- Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szak nappali munkarendben 

magyar és angol nyelven. 

 
  

http://tajvedelem.tajk.szie.hu/
http://pepikert.hu/
mailto:dekan.tajk@szie.hu
mailto:Boromisza.Zsombor@szie.hu
mailto:Boromisza.Zsombor@szie.hu
mailto:Jombach.Sandor@szie.hu
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Szakmai gyakorlat 
 

A Kar minden alapképzési és mesterképzési szakán kötelező szakmai gyakorlatot 
teljesíteni. 

A szakmai gyakorlatra az alapképzésben a mintatanterv szerint a 7. félévben kerül sor, 
időtartama 12 hét. A 12 hét szakmai gyakorlatot a félév során 2 x 6+1 hét beosztásban kell 
letölteni a tanév időbeosztásban meghatározott időpontban. 

A Kar mesterképzéseinek akkreditált programja a Képzési és Kimeneti 
Követelményrendszerben a hallgatók számára 4 hetes szakmai gyakorlatot ír elő. 

A gyakorlat Magyarországon vagy külföldön egyaránt teljesíthető. A 4 hetes (160 órás) 
gyakorlatot a nyári szünet alatt lehetőleg összefüggően kell teljesíteni. 

https://tajk.szie.hu/hallgatoknak/tanulmanyioktatasi-informaciok/szakmai-gyakorlat-
informaciok 
 
A gyakorlat alapvetően az alábbi típusú helyszíneken teljesíthető: 

- a kar által felajánlott gyakorlati helyeken; 
- a hallgató által saját magának szerzett gyakorlati helyen; 
- Erasmus szakmai gyakorlati helyen. 

 
A fogadóhely fizetési kötelezettsége 

A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 
a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A 
hallgatót ez esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő 
gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértékét az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja 
határozza meg. A hallgatói munkadíjat a hallgató számára az Együttműködő Partner fizeti 
meg. 

Amennyiben Erasmus szakmai gyakorlaton kíván részt venni, és már elnyerte a 
pályázatot a választott gyakorlati helyre, kizárólag annyi teendője van, hogy kitölti a 
„Jelentkezési lap” nyomtatványt, melyhez csatolja a gyakorlati 
szerződés/fogadónyilatkozat másolatát. Amennyiben a pályázat még folyamatban van, 
csak a „Jelentkezési lap”-ot kell kitölteni és a specializáció szerinti tanszéken leadni.  
 
ALAPKÉPZÉSI SZAKON 
 

A féléves szakmai gyakorlat teljesítése a záróvizsgára bocsátás feltétele. 
A szakmai gyakorlatra a mintatanterv szerint 7. félévében kerül sor, időtartama 12 hét. 

((6+1) (6+1)), ettől eltérni csak a szakvezető/specializációfelelős engedélyével lehet. A 
szakmai gyakorlat letölthető egy vagy több fogadóhelyen is. Egy fogadóhelyen való letöltés 
esetén a kétszer 6 hét időtartamra külön-külön meg kell kötni a hallgatói munkaszerződést. 

Előrehozott szakmai gyakorlatot végezhet a hallgató amennyiben tanulmányai alatt 
minimum 90 kreditet teljesített. (A hallgató a Tanulmányi Osztálytól igazolást kér a 
teljesített kreditjeiről, s ezt a jelentkezési lapjához csatolja). Az engedélyt a szakvezető adja 
meg. 

A szakmai gyakorlat tantárgyat a szakmai gyakorlat letöltésének félévében a Neptun 
elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszerben tantárgyként fel kell venni. 

https://tajk.szie.hu/hallgatoknak/tanulmanyioktatasi-informaciok/szakmai-gyakorlat-informaciok
https://tajk.szie.hu/hallgatoknak/tanulmanyioktatasi-informaciok/szakmai-gyakorlat-informaciok
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A szakmai gyakorlati félév alatt más tantárgyakat csak vizsga (CV) teljesítése céljából 
vehet fel a hallgató (maximum három CV kurzus), kivételt képez a Szakdolgozat 
konzultáció tantárgy 6. féléves kurzusa. 

(A mintatanterv szerinti 6. féléves tantárgy a 7. félévben csak a tantárgyfelelős 
engedélyével indítható. A kurzus megnyitásához a hallgatónak elektronikusan kérelmet 
kell benyújtania a BCTO felé, melynek leadási határideje a mindenkori szakmai 
gyakorlatra való jelentkezés határidejével egyezik meg.) 

A szakmai gyakorlatot a hallgatóknak kivitelező és/vagy fenntartó vállalatoknál, 
önkormányzatoknál, természetvédelmi intézményeknél stb. kell eltölteniük. 
Tervezőirodában max. 6 hét szakmai gyakorlatot tölthet el a hallgató. 

A szakmai gyakorlat pontos időpontja az aktuális tanévre 
érvényes időbeosztásban van feltüntetve. 

A szakmai gyakorlatot teljesíteni kizárólag az időbeosztásban megjelölt időszak alatt 
lehet. 
 
Beszámoló, a szakmai gyakorlat elfogadása és értékelése 

A szakmai gyakorlatról történő beszámoló időpontja az aktuális tanévre érvényes 
időbeosztásban van feltüntetve 

A beszámolók időpontjáról és módjáról a tanszékek tájékoztatják a hallgatókat. 
A gyakorlat teljesítését a szakvezető, a specializációfelelős vagy az általuk megbízott 

oktató értékeli a fogadóhely igazolása és értékelése továbbá a hallgató által készített 
írásbeli/szóbeli beszámoló alapján. 

A hallgató gyakorlati félévének minősítése ötfokozatú. 
Amennyiben a szakmai gyakorlat tantárgy félévi aláírása nem teljesül, a szakmai 

gyakorlatot ismételt jelentkezési eljárással kell teljesíteni. 
https://tajk.szie.hu/szakmai-gyakorlat-bsc 

 
MESTERKÉPZÉSI SZAKOKON 
 

A Tájépítész mérnöki mesterképzési szakon a gyakorlat Magyarországon vagy 
külföldön egyaránt teljesíthető. A 4 hetes (160 órás) gyakorlatot a nyári szünet alatt 
lehetőleg összefüggően kell teljesíteni. A gyakorlat az 1. és 2. félév, vagy a 3. és 4. félév 
között nyáron, valamint passzív félév esetén, tanév közben is elvégezhető. A szakmai 
gyakorlatra jelentkezés időszaka a tavaszi félév, beszámolási időszaka az őszi 4. félév. 

Az MSc gyakorlat tervezési jellegű készségek elmélyítését szolgálja, ezért célszerű a 
tervezési munkákkal foglalkozó szakmai műhelyeket megkeresni. Tekintettel arra, hogy az 
MSC Tájépítész diploma később, megfelelő gyakorlat után, lehetőséget biztosít a K, a TK és 
a TR jogosultság, valamint műemléki és tájvédelmi szakértői jogosultságok megszerzésére, 
olyan irodákat kell keresni, ahol ilyen jogosultsággal rendelkező szakemberek vannak. 
Mivel a tájépítészet az építészet (É) és településtervezés (TT) társszakmája, elfogadható az 
É és TT jogosultságú tervezővel rendelkező irodák megkeresése is. A tervezői munka 
minősége és felügyelete szempontjából a legelőnyösebb a vezető tervezővel rendelkező 
stúdiók választása. A gyakorló hely felelős munkatársainak tervezői, szakértői 
jogosultságait a jelentkezési lapon fel kell tüntetni. 
A szakmai gyakorlat részletes tájékoztatójának elérhetősége: 
https://tajk.szie.hu/msc-szakmai-gyakorlat-informaciok 
 

https://tajk.szie.hu/hallgatoknak/tanulmanyioktatasi-informaciok/hivatalos-felevi-idobeosztas-naptar
https://tajk.szie.hu/szakmai-gyakorlat-bsc
https://tajk.szie.hu/msc-szakmai-gyakorlat-informaciok
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A Településmérnöki mesterképzési szak a képzési és kimeneti követelményekben a 
hallgatók számára 4 hetes szakmai gyakorlatot ír elő. 

A gyakorlat Magyarországon vagy külföldön egyaránt teljesíthető. A 4 hetes (160 órás) 
gyakorlatot a nyári szünet alatt lehetőleg összefüggően kell teljesíteni; az ettől eltérő 
időtartamú (pl. 2+2 hét, 3+1 hét) szakmai gyakorlatot a tantárgyfelelőssel kell egyeztetni. 
Passzív félév esetén a gyakorlat tanév közben is elvégezhető.  

A mesterképzés szakmai gyakorlat hangsúlyosan tervezési gyakorlat, ahol célszerű 
széleskörű szakmai tevékenységű műhelyeket megkeresni. Tekintettel arra, hogy a 
településmérnök diploma lehetőséget biztosít később, megfelelő gyakorlat után 
településtervező (TT) jogosultság megszerzésére, a gyakorlatot olyan irodákban kell 
teljesíten, ahol ilyen jogosultsággal rendelkező vezető tervezők vannak. Mivel a 
településtervezés az építészet (É) társszakmája, javasolható az É és TT vezető tervezővel 
rendelkező irodák megkeresése, abban az esetben is, ha ott nincs szakági tervező. 
A szakmai gyakorlat részletes tájékoztatójának elérhetősége: 
https://tajk.szie.hu/telepulesmernok-msc-gyakorlati-informaciok 
 

A Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szak a képzési és kimeneti 
követelményeiben a hallgatók számára 4 hetes szakmai gyakorlatot ír elő. 

A gyakorlat Magyarországon vagy külföldön egyaránt teljesíthető. A 4 hetes (160 órás) 
gyakorlatot a nyári szünet alatt lehetőleg összefüggően kell teljesíteni; az ettől eltérő 
időtartamú (pl. 2+2 hét, 3+1 hét) szakmai gyakorlatot a tantárgyfelelőssel kell egyeztetni. 

Az MA képzés szakmai gyakorlata hangsúlyosan tervezési gyakorlat, ahol célszerű 
elsősorban objektumtervezési tevékenységű tájépítész műhelyeket megkeresni, ahol K1 
jogosultsággal rendelkező (vezető)tervezők vannak. Mivel a tájépítészet az építészet és 
településtervezés társszakmája, elfogadható az É1 és TT1 (vezető)tervezővel rendelkező 
irodák megkeresése is – akkor is, ha ott nincs szakági (K) tervező –, de csak abban az 
esetben, ha az irodában rendszeresen zajlik szabadtértervezés (pl. közterek). 
A szakmai gyakorlat részletes tájékoztatójának elérhetősége: 
https://tajk.szie.hu/tajepiteszet-es-kertmuveszet-ma-gyakorlati-informaciok 
 

Szakdolgozat és diplomadolgozat készítés 
 

A szakdolgozat/ diplomamunka-készítés általános szabályait és az egyes szakokra 
vonatkozó részletes feltételeket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 6. sz. függeléke 
tartalmazza. 

A Tájépítészeti és Településtervezési Kar hallgatói alapképzési szakon szakdolgozatot, 
mesterképzési szakon diplomatervet készítenek. A szakdolgozatot a specializációfelelős 
tanszék/ diplomaterv témaválasztás szerinti tanszék irányításával az oktatási programban, 
a képzés mintatantervében rögzített ütemezés szerint kell elkészíteni. A szakdolgozat/ 
diplomaterv leadási határidejét a tanév időbeosztásában szakonként a Kari Tanács 
határozza meg. Késedelmes leadásra maximum egy hét időtartamig a 
specializáció/diplomaterv témaválasztás szerinti tanszék vezetőjének írásbeli hozzájárulása 
esetén a vonatkozó különeljárási díj megfizetése mellett van mód. A határidő mulasztása 
jogvesztő! 

A szakdolgozat/diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó 
tantárgyakat oktató tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv és szakdolgozat témát a 
specializációfelelős egyetértésével. Valamennyi témának a Kar oktatási feladataihoz ill. a 

https://tajk.szie.hu/telepulesmernok-msc-gyakorlati-informaciok
https://tajk.szie.hu/tajepiteszet-es-kertmuveszet-ma-gyakorlati-informaciok
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hallgató által választott specializációhoz kell kapcsolódnia. Kidolgozásával a hallgató 
igazolja, hogy az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A 
szakdolgozat/diplomaterv saját vizsgálati, felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt 
tartalmaz. A hallgató a javasolt témák közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő 
téma kidolgozását kezdeményezheti az illetékes tanszéken. 

A szakdolgozat/ diplomaterv nyelve a képzés nyelve azzal a kivétellel, hogy ha a szak 
nyelve magyar, az illetékes szakfelelős engedélyével az idegen nyelven is elkészíthető. 

A szakdolgozat/ diplomaterv tartalmi és formai követelményeit a Szakdolgozat- és 
diplomaterv-készítési útmutató tartalmazza, amely a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 6. sz. 
függelékét képezi. 

A szakdolgozat/ diplomaterv, mint önálló hallgatói munka bírálatra való alkalmasságát 
a témavezető és a specializáció/diplomaterv témaválasztás szerinti tanszék vezetője 
aláírásával fogadja el. 

A Kar képzései esetében a szakdolgozatot/ diplomatervet két bíráló értékeli. A 
mesterképzések esetében az egyik bíráló külső (a karral munkaviszonyban nem álló) bíráló. 
Az alapképzések esetében mindkét bíráló lehet belső bíráló azzal a megkötéssel, hogy nem 
tartozhatnak azonos tanszékhez/ intézethez.  

A szakdolgozatot/diplomatervet egy gépelt egyoldalas nyomtatási formátumban 
kinyomtatott és fekete keménykötéssel bekötött formában, valamint egyidejűleg egy 
elektronikusan is egy példányban az összes aláírt melléklettel és tervlapokkal egybefűzött 
egy PDF állomány formájában (jó minőségben, azonban a lehető legkisebb fileméretben – 
max. 50MB) óriásfile-küldővel (pl. mammutmail, wetransfer, toldacuccot stb.) kell 
benyújtani a tanév időbeosztásában meghatározott határidőig az illetékes tanszékre. 

A dolgozatnak tartalmaznia kell a hallgató nyilatkozatait, melyekben elismeri, hogy a 
munka saját szellemi terméke, tudomásul veszi, hogy a dolgozat specializáció szerinti 
tanszéken / diplomaterv témaválasztás szerinti tanszéken történő leadása nem jelenti a 
munka szakmai elfogadását, valamint hozzájárul a dolgozat elektronikusan történő 
megtekintéséhez és nyomtatásához. 

A hallgató a bíráló(k) által elfogadott diplomaterv / szakdolgozat és a végbizonyítvány 
követelményei teljesítése nélkül záróvizsgára nem bocsátható! Amennyiben a 
szakdolgozat/ diplomaterv benyújtását követően kiderül, hogy a hallgató által benyújtott 
szakdolgozat/ diplomaterv vélhetően egyes részeiben vagy egészében nem a hallgató saját 
szellemi terméke (plagizált dolgozat), akkor a hallgató záróvizsgára nem bocsátható és 
ellene fegyelmi eljárás indítható, amely a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatban 
rögzített valamely büntető intézkedéssel, továbbá büntető feljelentéssel zárulhat. 
 

Tudományos diákkör 
 

A Tájépítészeti és Településtervezési Kar tehetséges és szorgalmas diákjai számára a 
tudományos diákkörök jelentik az egyetem kutatómunkájába való bekapcsolódás 
lehetőségét. A tudományos diákkörök a tanszékekhez kapcsolódóan működnek. Céljuk a 
hallgatók egyetemi kötelező tananyagot meghaladó tudományos igényű önképzése. A 
diákkörös hallgatók a munkavégzés során igénybe vehetik a tanszék eszközeit, 
berendezéseit. Kutatómunkájuk eredményeit szakcikk, TDK dolgozat és szakdolgozat/ 

A Kar a kari tudományos diákköri tevékenység szervezésére, ösztönzésére, 
koordinálására és véleményezésére, az OTDK-ban való részvétel koordinálására kari 
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Tudományos Diákköri Tanácsot működtet. Az aktuális tanévre szóló TDK felhívás a Kar 
honlapján kerül meghirdetésre. 
https://tajk.szie.hu/kutatas/tdk 
 
A kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke: 
Dr. Sallay Ágnes egyetemi tanár 
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43., "K" épület 2. emelet 
E-mail: Sallay.Agnes@szie.hu 

  

https://tajk.szie.hu/kutatas/tdk
mailto:Sallay.Agnes@szie.hu


43 
 

Georgikon Campus 
 

8360 Keszthely, Deák F. u. 16. 
 

Georgikon Kar 
 

A Kar központi elérhetőségei 
 
E-mail: info.georgikon@szie.hu  
Tel.: 06-83/-545-102 
https://georgikon.szie.hu 
Központi telefonszám: 06 (83) 545-000 
 

A Kar bemutatása 
 
A keszthelyi Georgikon Kar jogelődeit tekintve Európa legrégebbi rendszeres 

mezőgazdasági felsőoktatási intézménye. 1797. július 1-jén kezdte meg működését, nevét 
a csehországi Bulla Károly professzor javaslatára az intézményt alapító Festetics György gróf 
nevéről, illetve Vergilius tankölteményeiről nevezték el. Az alapításban a kibontakozó 
magyar agrár-szakirodalom és oktatás legkiválóbb alakjai vettek részt: Nagyváthy János, 
Tessedik Sámuel, Pethe Ferenc, később Rumy Károly. A később Keszthelyen járó Richard 
Bright brit utazó úgy fogalmazta meg, hogy az intézmény a mezőgazdaság ismereteinek 
átadásával szakképzett gazdatiszteket, a Festetics-birtokok számára gyakorlati 
ismeretekkel rendelkező béreseket bocsát útjukra, az ország mezőgazdaságának javítása 
érdekében a földműveléssel foglalkozók részére képzési lehetőséget nyújt. Az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc során a hallgatók és a tanári kar is a magyar szabadságért 
harcolt, ezért csak 1865-ben engedték ismét megnyitni a keszthelyi intézmény kapuit, majd 
1874-ig gyakorlatilag ugyanazok maradtak. 1906-ban, a magyarországi agrárszakoktatás 
reformja során a többi gazdasági tanintézethez hasonlóan a keszthelyi M. Kir. Gazdasági 
Tanintézetet is akadémiává szervezték át. Így a középfokú gazdászképzés helyébe ismét a 
felsőfokú szakoktatás lépett. 

A Georgikon képzési palettája az agrárgazdaság teljes vertikumát átfogja. Az osztatlan 
agrármérnök és a mezőgazdasági mérnök szak mellett a vidékfejlesztési agrármérnök 
szakon tanulhatnak az agrártermelés iránt érdeklődők. A környezettudatos gazdálkodás 
elkötelezettjei a természetvédelmi mérnök szakra jelentkezhetnek. A Dunántúlon 
kiemelkedő szőlész-borász és kertészmérnök képzési helye vagyunk, amelyhez kiváló 
adottságokkal rendelkezünk. A „Cserszegi fűszeres” szőlőfajta nemesítési helyén működő 
pincészet is közreműködik a képzésben. 

Kiemelkedően jó a helyzet a kollégiumi elhelyezés tekintetében. A Campus 
központjában lévő kollégiumunkban kapnak hallgatóink elhelyezést, a Balatontól 
mindössze 350 méterre. Remek lehetőségeink vannak a sportolásra, vízitelep, sportpályák 
használata mellett lovagolhatnak is hallgatóink a tanüzemünk központjában, Szendrey Júlia 
szülőhelyétől néhány méterre található lovardánkban. Tanüzemünk jó hátteret biztosít a 
gyakorlati képzéseinkhez, több mint 800 hektáron gazdálkodunk, valamennyi 
haszonállattal és fontosabb növénytermesztési ágazattal foglalkozunk. Burgonyakutatási 

mailto:info.georgikon@szie.hu
https://georgikon.szie.hu/
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központ, hallabor és bioinnovációs központ is működik Campusunkon, magas kutatási 
projektállományunk kiváló lehetőséget nyújt a hallgatói tehetséggondozásra is. 
 

A Kar vezetői, elérhetőségeik 
 
Dr. Dublecz Károly egyetemi tanár, dékán, campus főigazgató 
E-mail: dublecz.karoly@szie.hu  
Tel.: 06 (83) 545-102 
 
Dr. Nagy Szabolcs Tamás egyetemi, tanár tudományos és nemzetközi dékánhelyettes 
E-mail: Nagy.Szabolcs.Tamas@szie.hu 
Tel.: 06 (83) 545-102 
 
Dr. Poór Judit egyetemi docens, oktatási és akkreditációs dékánhelyettes 
E-mail: Poor.Judit@szie.hu  
Tel.: 06 (83) 545-102 
 

Dékáni Titkárság munkatársai 
 
Pőr Csilla dékáni titkár 
E-mail: dekani.titkarsag.georgikon@szie.hu  
Tel.: 06 (83) 545-348 
 
Farkas Hajnalka ügyviteli alkalmazott 
Markó Melinda ügyvivő szakértő 
Némethné Éberling Éva ügyvivő szakértő 
Szegleti Csaba tanulmányi titkár 
 

A Kar szervezeti egységei, vezetőik és elérhetőségeik 
 
Agrárműszaki Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Pályi Béla egyetemi docens 
E-mail: Palyi.Zsigmond.Bela@szie.hu 
Cím: 8360 Keszthely, Festetics u. 7. 
„D” épület VI. emelet 
 
Állattudományi Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Polgár J. Péter egyetemi docens 
E-mail: Polgar.Jozsef.Peter@szie.hu  
Cím: 8360 Keszthely, Deák F. u 16. 
„A” épület I. emelet 
 
Gazdasági, Társadalomtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. habil. Bacsi Zsuzsanna egyetemi docens 
E-mail: Bacsi.Zsuzsanna@szie.hu 
Cím: 8360 Keszthely, Deák F. u. 16 

mailto:dublecz.karoly@szie.hu
mailto:Nagy.Szabolcs.Tamas@szie.hu
mailto:Poor.Judit@szie.hu
mailto:dekani.titkarsag.georgikon@szie.hu
mailto:Palyi.Zsigmond.Bela@szie.hu
mailto:Bacsi.Zsuzsanna@szie.hu
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„A” épület II. emelet 
 
 
Gazdaságmódszertani Tanszék 
Mb. tanszékvezető: Dr. habil. Bacsi Zsuzsanna egyetemi docens 
E-mail: Bacsi.Zsuzsanna@szie.hu  
Cím: 8360 Keszthely, Deák F. u. 16 
„A” épület II. emelet 
 
Idegennyelvi Lektorátus 
Cím: 8360 Keszthely, Festetics u. 7.  
„D” épület  
 
Kertészeti Tanszék 
Mb. tanszékvezető: Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens 
E-mail: Toth.Zoltan@szie.hu 
Cím: 8360 Keszthely, Deák F. u. 16. 
„E5” épület II. emelet 
 
Meteorológia és Vízgazdálkodási Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Kucserka Tamás egyetemi docens 
E-mail: Kucserka.Tamas@szie.hu 
Cím: 8360 Keszthely, Festetics u. 7. 
„D” épület 
 
Növénytermesztési és Földhasználati Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens 
E-mail: Toth.Zoltan@szie.hu  
Cím: 8360 Keszthely, Festetics u. 7. 
„D” épület  
 
Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. habil Taller János egyetemi tanár 
E-mail: Taller.Janos@szie.hu 
Cím: 8360 Keszthely, Festetics u. 7. 
„E”2. épület  
 
Növényvédelmi Intézet 
Tanszékvezető: Dr. habil. Takács András egyetemi docens 
E-mail: Takacs.Andras.Peter@szie.hu 
Cím: 8360 Keszthely, Deák F. u. 16 
„A” épület II. emelet 
 
Talajtani és Környezetinformatikai Tanszék 
Tanszékvezető: Prof. Dr. Tóth Gergely egyetemi tanár 
E-mail: Toth.Gergely.Laszlo@szie.hu 

mailto:Bacsi.Zsuzsanna@szie.hu
mailto:Toth.Zoltan@szie.hu
mailto:Kucserka.Tamas@szie.hu
mailto:Toth.Zoltan@szie.hu
mailto:Taller.Janos@szie.hu
mailto:Takacs.Andras.Peter@szie.hu
mailto:Toth.Gergely.Laszlo@szie.hu
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Cím: 8360 Keszthely, Deák F. u. 16 
„A” épület 
 
Testnevelési Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Pintér Ákos adjunktus 
E-mail: Pinter.Akos@szie.hu 
Cím: 8360 Keszthely, Festetics u.7. 
Kollégium épület 
 
Oktatási Igazgatóság Georgikon Campus Tanulmányi Osztály 
Horváth Dóra ügyvivő szakértő, osztályvezető 
E-mail: Horvath.Dora@szie.hu 
Cím: 8360 Keszthely, Deák F. u. 16. 
„A” épület 
 
Georgikon Könyvtár és Levéltár 
Igazgató: Pőr Csilla 
E-mail: Por.Csilla@szie.hu  
Cím: 8360 Keszthely, Deák F. u. 16 
„A” épület 
 
Pethe Ferenc Kollégium 
Cím: 8360 Keszthely, Festetics u.7. 
Kollégium épület  
 

Hallgatói ügyekben eljáró kari testületek és személyek 
 
Dr. Poór Judit egyetemi docens, oktatási és akkreditációs dékánhelyettes 
E-mail: Poor.Judit@szie.hu 
Tel.: 06 (83) 545-102 
 
Szegleti Csaba tanulmányi titkár 
Soós Adrienn nemzetközi koordinátor 
 
Oktatási Igazgatóság Georgikon Campus Tanulmányi Osztály (lásd Hallgatói Ügyek 
fejezetben) 
 
Hallgatói Szolgáltató Iroda Keszthely 
Dr. Kondorosyné Varga Erika 
E-mail: kondorosyne.varga.erika@szie .hu 
Cím: 8360 Keszthely, Deák F. u. 16. „A” épület 
 

A kar képzései 
 
Alapképzések: 

- Kertészmérnöki alapképzési szak: nappali és levelező munkarendben Keszthely 
képzési helyen; 

mailto:Pinter.Akos@szie.hu
mailto:Horvath.Dora@szie.hu
mailto:Por.Csilla@szie.hu
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- Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak: nappali és levelező munkarendben 
Keszthely képzési helyen; 

- Szőlész-borász mérnöki alapképzési szak: nappali és levelező munkarendben 
Keszthely képzési helyen; 

- Természetvédelmi mérnöki alapképzési szak: nappali és levelező munkarendben 
Keszthely képzési helyen; 

- Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak: nappali és levelező 
munkarendben Keszthely képzési helyen és levelező munkarendben 
Székelyudvarhely képzési helyen. 

Mesterképzések: 
- Kertészmérnöki mesterképzési szak: nappali és levelező munkarendben 

Keszthely képzési helyen; 
- Környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzési szak: nappali és levelező 

munkarendben Keszthely képzési helyen; 
- Növényorvosi mesterképzési szak: nappali munkarendben Keszthely képzési 

helyen (magyar és angol nyelven); 
- Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak: nappali és 

levelező munkarendben Keszthely képzési helyen; 
- Természetvédelmi mérnöki mesterképzési szak: nappali és levelező 

munkarendben Keszthely képzési helyen; 
- Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak: nappali és levelező 

munkarendben Keszthely képzési helyen. 
Osztatlan képzés: 

- Agrármérnök osztatlan szak: nappali és levelező munkarendben Keszthely 
képzési helyen. 

Felsőoktatási szakképzések: 
- Ménesgazda felsőoktatási szakképzési szak: nappali és levelező munkarendben 

Keszthely képzési helyen; 
- Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzési szak: nappali és levelező 

munkarendben Keszthely képzési helyen; 
- Szőlész-borász felsőoktatási szakképzési szak: nappali és levelező 

munkarendben Keszthely képzési helyen. 
Szakirányú továbbképzések: 

- Növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak: levelező 
munkarendben Keszthely képzési helyen; 

- Precíziós mezőgazdasági szakmérnök / szaktanácsadó szakirányú továbbképzési 
szak: levelező munkarendben Keszthely képzési helyen; 

- Szőlő- és borgazdasági szakmérnök / szaktanácsadó szakirányú továbbképzési 
szak: levelező munkarendben Keszthely képzési helyen; 

- Talajtani szakmérnök szakirányú továbbképzési szak: levelező munkarendben 
Keszthely képzési helyen; 

- Talajvédelmi szakelőadó szakirányú továbbképzési szak: levelező 
munkarendben Keszthely képzési helyen. 
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Szakmai gyakorlat 
 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. számú melléklete a Szakmai gyakorlati szabályzat, 
a Georgikon Campusra vonatkozó részletes feltételei a melléklet függelékében (Az egyes 
szakok összefüggő szakmai gyakorlatainak részletes szabályai campusonként) találhatóak. 

A Georgikon Kar minden felsőoktatási szakképzési, alapképzési és mesterképzési 
szakán kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. A szakmai gyakorlatra az adott szak 
mintatantervében meghatározott félévben kerül sor. 
A gyakorlat alapvetően az alábbi típusú helyszíneken teljesíthető: 

- a kar által felajánlott gyakorlati helyeken; 
- a hallgató által javasolt és akkreditált gyakorlati helyen; 
- Erasmus szakmai gyakorlati helyen. 

Kérjük, hogy először nézze meg a kari listát (honlapon Hallgatói szakmai gyakorlati 
helyek), hogy a szakmai gyakorló helyként választani kívánt vállalat szerepel-e azon. 

Amennyiben egyéni gyakorlóhelyet választ, azt a SZIE Georgikon szakmai gyakorlatra 
vonatkozó 1. mellékletének (a Kar honlapján közzétett minta alkalmazandó) 
formanyomtatványa segítségével a szakfelelősnél kérvényeznie kell. A jelentkezéseket 
minden esetben a szakfelelős bírálja el. 

Amennyiben a hallgató a kar által felajánlott helyek valamelyikén fogja a szakmai 
gyakorlatát teljesíteni, arra külön szerződést nem szükséges kötni, mivel az összes 
fogadóhely a karral a gyakorlati képzésre vonatkozó együttműködési megállapodással 
rendelkezik. Amennyiben a hallgató egyéni helyen tölti a gyakorlatát, akkor a gyakorlat 
megkezdése előtt meg kell kötni a hallgató szakmai gyakorlatára vonatkozó 
együttműködési megállapodást. A megállapodást a fogadóhely általi aláírás után a 
szakfelelős szerinti tanszéken kell leadni! Aláírás után a fogadóhelyet illető példányok 
postai úton megküldésre kerülnek. 

 
A fogadóhely fizetési kötelezettsége 

A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 
a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A 
hallgatót ez esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő 
gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértékét az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja 
határozza meg. A hallgatói munkadíjat a hallgató számára az Együttműködő Partner fizeti 
meg. 

Szakdolgozat és diplomadolgozat készítés 
 

A szakdolgozat/ diplomamunka-készítés általános szabályait a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat (TVSZ) 95-96. §-a, a Georgikon Campusra vonatkozó részletes feltételeket 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 6. számú függelékének Szakdolgozat/diplomadolgozat 
készítési útmutatók 6.5 Georgikon Kar pontja tartalmazza. 

A Georgikon Kar hallgatói felsőoktatási szakképzés és alapképzési szakon 
szakdolgozatot, mesterképzési és osztatlan szakon diplomamunkát, szakirányú 
továbbképzésen szakdolgozatot készítenek. A szakdolgozatot/ diplomamunkát a 
szakfelelős irányításával az oktatási programban, a képzés mintatantervében rögzített 
ütemezés szerint kell elkészíteni. A szakdolgozat/ diplomamunka leadási határidejét a 
tanév időbeosztása jelzi. Késedelmes leadásra maximum egy hét időtartamig a szak/ 
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szakirány szerinti tanszék vezetőjének írásbeli hozzájárulása esetén a vonatkozó 
különeljárási díj megfizetése mellett van mód. A határidő mulasztása jogvesztő! 

Dolgozati témát a tanszékek hirdethetnek meg, de a hallgató is javasolhat dolgozati 
témát, amelynek elfogadásáról az illetékes a szakfelelős dönt, döntése során ki kell kérnie 
a dolgozati téma szerint illetékes tanszék vezetőjének véleményét. 

A szakdolgozat/ diplomamunka nyelve a képzés nyelve azzal a kivétellel, hogy ha a szak 
nyelve magyar, az illetékes szakfelelős engedélyével az idegen nyelven is elkészíthető. 

A szakdolgozat/ diplomamunka tartalmi és formai követelményeit a 6. számú 
függelékének Szakdolgozat/diplomadolgozat készítési útmutatók 6.5 Georgikon Kar pontja 
tartalmazza. 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 97. § (20) pontja szerint az Országos Tudományos 
Diákköri Konferencián, továbbá az Országos Felsőoktatási Környezetvédelmi Diákköri 
Konferencián és az Országos Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencián részt vett 
dolgozatot – ha az megfelel a szakdolgozattal szemben támasztott tartalmi és formai 
követelményeknek – a kar/campus vezetője bírálat nélkül, jeles bírálati eredménnyel 
elfogadhatja. Az elfogadás csak a belső és a külső bíráló véleményét helyettesíti, a dolgozat 
megvédése a záróvizsgán ebben az esetben is kötelező. 

A TVSZ szerint a szakdolgozat/ diplomamunka, mint önálló hallgatói munka bírálatra 
való alkalmasságát a konzulens állapítja meg. A bírálatra alkalmas dolgozat értékelésére a 
szervezeti egység vezetője két bírálót kér fel. Az egyik bíráló lehet a tanszék munkatársa, a 
másik bíráló kötelezően más szervezeti egység munkatársa vagy külső bíráló. A bíráló nem 
lehet a hallgató konzulense. 

A dolgozatot a tanév időbeosztásában meghatározott határidőig elektronikus 
formában kell feltölteni. A dolgozatnak tartalmaznia kell a hallgató nyilatkozatait, 
melyekben elismeri, hogy a munka saját szellemi terméke, tudomásul veszi, hogy a dolgozat 
feltöltése nem jelenti a munka szakmai elfogadását, valamint hozzájárul a dolgozat 
elektronikusan történő megtekintéséhez és nyomtatásához. 

A hallgató a bíráló(k) által elfogadott diplomamunka/ szakdolgozat és a 
végbizonyítvány követelményei teljesítése nélkül záróvizsgára nem bocsátható! 
Amennyiben a szakdolgozat/ diplomamunka benyújtását követően kiderül, hogy a hallgató 
által benyújtott szakdolgozat/ diplomamunka vélhetően egyes részeiben vagy egészében 
nem a hallgató saját szellemi terméke (plagizált dolgozat), akkor a hallgató záróvizsgára 
nem bocsátható és ellene fegyelmi eljárás indítható. 
 

Tudományos diákkör 
 

Karunkon kiemelt fontosságú szerepet játszik a tehetséggondozás. Erre a célra a 
minden évben megrendezett Tudományos Diákköri Konferencia mellett kiváló lehetőséget 
nyújt a Nagyváthy János Szakkollégium is. Tanszékeink széles körű kutatási tevékenységébe 
bekapcsolódó kiemelkedő tehetségű hallgatóink önálló eredményeikkel kitűnő 
eredményekkel szerepelnek az országos megmérettetéseken is, de ami ennél is fontosabb: 
megalapozzák saját tudományos pályájukat. 
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Duális képzés 
 

A Georgikon Kar duális képzési lehetőséget kínál a Szőlész-borász mérnöki alapképzési 
szakon. 
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Gödöllői Campus 
 

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 
 

A gödöllői agrárképzés 70 éves múltra tekint vissza: a Magyar Agrártudományi 
Egyetem Agronómiai-, Állattenyésztési-, Agrárközgazdasági- és Gépesítési Karai 1950-től 
több lépésben költöztek Gödöllőre. 1951-től 1956-ig a nagyüzemi termelési ágazatok 
igényei szerint (növénytermesztés, állattenyésztés, ökonómia, gépészet) több kar 
működött egymás mellett, majd 1957-ben a karok egyesültek Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem néven. Több mint fél évszázados fejlődésének eredményeként a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem, és annak jogutódja, a Szent István Egyetem az ország legnagyobb 
agrár-felsőoktatási és kutatási intézményévé vált. A 2020. augusztus 1-én megalakult új 
Szent István Egyetemnek e Campus a központja.  

A három kart integráló gödöllői campus így az agrárium és a határtudományok 
területein is a hazai agrárképzés legszélesebb oktatási palettát kínálja a mezőgazdaság iránt 
érdeklődő diákoknak, ill. a mezőgazdaságban dolgozóknak tudásuk fejlesztéséhez, 
frissítéséhez. Emellett kiterjedt ágazati kapcsolataink révén meghatározó szerepet játszik 
az agrár-innováció és agrár-kutatás területén hazai és nemzetközi szintéren is. Mindez arra 
predesztinálja a Campust, hogy ahogy eddig, továbbra is meghatározó szerepet töltsön be 
az agrár oktatás-kutatás minden területén. 

A campus sokoldalú és korszerű üzleti, társadalomtudományi és vidékgazdasági 
ismeretanyaggal járul hozzá a nemzetgazdasági stratégiai célok megvalósításához, a 
nemzeti és nemzetközi eredmények gyarapításához. A campus (BA/BSc, MA/MSc, PhD és 
más posztgraduális) szinten kínál ismeretszerzési lehetőségeket magyar és angol nyelven 
egyaránt. 

A campus tevékenységének hazai és nemzetközi versenyképességének fokmérője a 
piac értékítélete. A pályakövetési kutatások is egyértelműen bizonyítják, hogy az 
egyetemen megszerzett diploma kiemelkedő elhelyezkedési lehetőségeket biztosít a 
munkaerőpiacon. 
 
Campus vezetője: Dr. Urbányi Béla egyetemi tanár, campus főigazgató 
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Gépészmérnöki Kar 
 

A Kar központi elérhetőségei 
 
E-mail: dekani.titkarsag.gek@szie.hu  
Tel.: 06 (28) 522-025 
https://www.gek.szie.hu  
 

A Kar bemutatása 
 

A Gépészmérnöki Kar jelenlegi képzési struktúrája a mezőgazdasági termelési 
folyamatok műszaki igényeihez igazodó oktatási formákból fejlődött ki. Ilyenformán a Kar 
illetve szellemi elődjeinek munkássága több mint kétszáz éves múltra tekint vissza. 
Kezdettől fogva meghatározó szerepet kapott a mezőgazdasági gépek, a géptan oktatása, 
később vizsgálata és fejlesztése. A második világháború után, 1950-ben, a Magyar 
Agrártudományi Egyetem átszervezésekor hozták létre a Gépesítési Szakot, majd a 
Gépesítési Kart, elsősorban a mezőgazdasági gépállomások szakemberigényének 
kielégítésére. A Kar önálló szervezetének kiépülése 1950-ben kezdődött meg. 
Intézményünk jogelődje 1954-ben Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskolává alakult, majd 
1957-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kara lett. A 
Kar kezdetben Budapesten működött, Gödöllőre 1969-ben költözött ki. 2000-ben egy 
jelentős szerkezeti reform eredményeként immáron a Szent István Egyetem keretében, 
mint Gépészmérnöki Kar folytatja félévszázados múltra visszatekintő tevékenységét. 

A Gépészmérnöki Kar, 70 éves tradíciójára építve, a jövőben alapvetően az agrár-, 
élelmiszer- környezet- és vidékgazdaságot kiszolgáló műszaki tudományterületeken, 
illetve a kapcsolódó ipari tevékenységek számára kíván képzési, kutatási, fejlesztési, 
innovációs és szaktanácsadási tevékenységet folytatni. A kar célkitűzése, hogy e területek 
lehető legteljesebb képzési kínálatát lefedje és azokban továbbra is országosan 
meghatározó szerepet foglaljon el. Ennek fontosabb elemei a következők: 

- Célunk a SZIE Közép-Európa vezető agrár-, élelmiszer- környezet- és 
vidékgazdasági intézménnyé válásának szolgálata műszaki területen.  

- A „zöld mérnökség” szemléletében teljes vertikumú képzés, azaz BSc, MSc, PhD 
továbbá felnőtt- és szakirányú továbbképzés végzése.  

- A meglévő, széleskörű ipari kapcsolatokra építve az alkalmazott kutatások 
területén nemzetközi és hazai partnerekkel bővülő kutatási együttműködések 
kiszélesítése, különös tekintettel az agrár-műszaki területen működő hazai és 
nemzetközi gazdasági szereplőkre. 

Napjainkban a Szent István Egyetem karai között a Gépészmérnöki Kar a műszaki 
tudományok korábbinál is szélesebb körű gondozását valósítja meg. A Kar fő profilját 
képező tudományterületeken meghatározó intézménnyé, elismert szakmai műhellyé vált 
ezt támasztja alá az a tény is, hogy a hazai gépészmérnök képzéssel foglalkozó meghatározó 
3 karához tartozik (BME Gépészmérnöki Kar, ME Gépészmérnöki és Informatikai Kar, SZIE 
Gépészmérnöki Kar), amelyet a felsorolt intézmények évenként megtartott 3 dékán 
találkozóján deklarálnak. 

 

mailto:dekani.titkarsag.gek@szie.hu
https://www.gek.szie.hu/
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A Kar vezetői, elérhetőségeik 
 
Dr. Kátai László egyetemi docens, dékán 
E-mail: katai.laszlo@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-025 
 
Dr. Bártfai Zoltán egyetemi docens, stratégiai dékánhelyettes 
E-mail: bartfai.zoltan@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1474 
 
Dr. Daróczi Miklós egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes 
E-mail: daroczi.miklos@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1441 
 
Dr. Kiss Péter egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes 
E-mail: kiss.peter@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1431 
 
Dr. Szabó Márta egyetemi docens, nemzetközi és pályázati ügyekért felelős kari igazgató 
E-mail: szabo.marta@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/2114 
 
Dr. Zsidai László egyetemi docens, tehetséggondozási kari igazgató 
E-mail: zsidai.laszlo@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1490 
 
Mezei Tibor mestertanár, dékáni kabinetigazgató 
E-mail: mezei.tibor@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1435 
 

Dékáni Titkárság munkatársai 
 
Kovácsné Lukács Mariann ügyvivő-szakértő 
E-mail: kovacsne.lukacs.mariann@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-025 
 
Sánta Edina igazgatási ügyintéző 
E-mail: santa.edina@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-025 
 

A Kar szervezeti egységei, vezetőik és elérhetőségeik 
 
Folyamatmérnöki Intézet (FOMI) 
Intézetigazgató: Dr. Kiss Péter egyetemi tanár 
E-mail: kiss.peter@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1431 

mailto:katai.laszlo@szie.hu
mailto:bartfai.zoltan@szie.hu
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Elektronika Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Gergely Zoltán Albert adjunktus 
E-mail: gergely.zoltan.albert@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1466 
 
Energetika Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Kurják Zoltán egyetemi docens 
E-mail: kurjak.zoltan@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1535 
 
Épületgépészet, Létesítmény- és Környezettechnika Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Géczi Gábor egyetemi docens 
E-mail: geczi.gabor@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/2115 
 
Járműtechnika Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Kiss Péter egyetemi tanár 
E-mail: kiss.peter@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1431 

 
Gépipari Technológiai Intézet (GÉTI) 
Intézetigazgató: Dr. Kalácska Gábor egyetemi tanár 
E-mail: kalacska.gabor@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1490 
 

Anyag- és Gépgyártástechnológia Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Fledrich Gellért egyetemi docens 
E-mail: fledrich.gellert@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1499 
 
Fizika és Folyamatirányítási Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Seres István egyetemi docens 
E-mail: seres.istvan@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1552 
 
Mechatronika Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Földi László egyetemi docens 
E-mail: foldi.laszlo@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1490 
 
Gépüzemfenntartás Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Zsidai László egyetemi docens 
E-mail: zsidai.laszlo@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1490 

 
Géptani és Informatikai Intézet 

mailto:gergely.zoltan.albert@szie.hu
mailto:kurjak.zoltan@szie.hu
mailto:geczi.gabor@szie.hu
mailto:kiss.peter@szie.hu
mailto:kalacska.gabor@szie.hu
mailto:fledrich.gellert@szie.hu
mailto:seres.istvan@szie.hu
mailto:foldi.laszlo@szie.hu
mailto:zsidai.laszlo@szie.hu
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Intézetigazgató: Dr. Szabó István egyetemi tanár 
E-mail: szabo.istvan@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1480 
 

Gépszerkezettan Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Kátai László egyetemi docens 
E-mail: katai.laszlo@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1483 
 
Informatika Tanszék 
Tanszékvezető: Orova Lászlóné dr. egyetemi docens 
E-mail: orova.laszlone@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1519 
 
Mechanika Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Oldal István egyetemi docens 
E-mail: oldal.istvan@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1420 
 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépek Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Bártfai Zoltán egyetemi docens 
E-mail: bartfai.zoltan@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1474 
 
Műszaki Menedzsment Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Daróczi Miklós egyetemi docens 
E-mail: daroczi.miklos@szie.hu 
Telefon: 06 (28) 522-000/1441 
 
Távérzékelés és Geomatika Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Jung András egyetemi docens 
E-mail: jung.andras@szie.hu 
Telefon: 06 (1) 305-7266 

 

Hallgatói ügyekben eljáró kari testületek és személyek 
 
Kari Oktatási és Minőségügyi Bizottság 
Kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság 
Kari Hallgatói Fegyelmi Bizottság  
Kari Tudományos Diákköri és Tehetséggondozási Tanács 
Kari Tudományos Tanács 
 

A kar képzései 
 
Alapképzések: 

- Gépészmérnöki alapképzési szak nappali (magyar és angol nyelven) és levelező 
munkarendben; 

mailto:szabo.istvan@szie.hu
mailto:katai.laszlo@szie.hu
mailto:orova.laszlone@szie.hu
mailto:oldal.istvan@szie.hu
mailto:bartfai.zoltan@szie.hu
mailto:daroczi.miklos@szie.hu
mailto:jung.andras@szie.hu
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- Mechatronikai mérnöki alapképzési szak nappali munkarendben; 
- Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szak nappali 

munkarendben; 
- Műszaki menedzser alapképzési szak nappali és levelező munkarendben. 

Mesterképzések: 
- Gépészmérnöki mesterképzési szak nappali (magyar és angol nyelven) és 

levelező munkarendben; 
- Létesítménymérnöki mesterképzési szak nappali és levelező munkarendben; 
- Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szak nappali 

munkarendben; 
- Műszaki menedzser mesterképzési szak nappali és levelező munkarendben. 

Szakirányú továbbképzések: 
- Energiagazdálkodási szakmérnök / szakember szakirányú továbbképzési szak; 
- Élelmiszerlánc minőségirányítás szakirányú továbbképzési szak; 
- Élelmiszerlánc minőségügy szakirányú továbbképzési szak; 
- Létesítményenergetikai szakmérnök szakirányú továbbképzési szak; 
- Létesítményfenntartó szakmérnök / szakember szakirányú továbbképzési szak; 
- Mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező szakirányú továbbképzési szak. 

 

Szakmai gyakorlat 
 
ALAPKÉPZÉSBEN 
 

Az üzemi gyakorlat a képzésnek azon része, amely a felsőoktatási szakképzés, az 
alapképzési, a mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott 
időtartamban a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben lehetőséget 
nyújt a megszerzett tudás és a gyakorlati készségek együttes alkalmazására, az elméleti és 
gyakorlati ismeretek összekapcsolására, a munkahely és munkafolyamatok 
megismerésére, a szakmai kompetenciák gyakorlására. 

 
Az üzemi gyakorlat célja 

Az üzemi gyakorlat célja, hogy a hallgató az elméleti tudását valóságos körülmények 
között végzett konkrét munkával egészítsék ki lehetőség szerint a választott szakirányának 
megfelelő profilú vállalatnál (intézménynél). Ennek megfelelően, mélyrehatóbban 
megismerjék az ott folyó munkát és felkészüljenek a Szagdolgozat elkészítésére. Olyan 
tevékenységet kell végeznie a hallgatónak, mely során a gépészmérnöki munka valamely 
részterületén tapasztalatokat szerezhet, mely segíti majdani szakmájában való 
tájékozódásban, ugyanakkor a tanult ismereteit a gyakorlati követelményekkel 
szembesítheti és lehetővé teszi, hogy aktív közreműködő legyen a gyakorlati hely 
munkájában. 

 
A gyakorlat időtartama: a BSc szintű III. évfolyamos hallgatók számára 6 hét. A 

gyakorlat minden hallgató számára kötelező, mással nem helyettesíthető. A szak képzési és 
kimeneti követelményeiben meghatározott (szakmai) üzemi gyakorlat kritérium 
követelmény 

Tájékoztató elérhetősége: A gyakorlat Neptun és E-learning kurzusa. 
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MESTERKÉPZÉSBEN 
 

A gyakorlat a képzésnek azon része, amely a szakképzettségnek megfelelő 
munkahelyen és munkakörben lehetőséget nyújt a megszerzett elméleti tudás és a 
gyakorlati készségek együttes alkalmazására, az elméleti és gyakorlati ismeretek 
összekapcsolására valós vállalati körülmények között, a munkahely és munkafolyamatok 
megismerésére, a szakmai kompetenciák gyakorlására. 
 
Szakmai gyakorlat célja 

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató az elméleti tudását valóságos körülmények 
között végzett konkrét munkával egészítsék ki lehetőség szerint a választott szakirányának 
megfelelő profilú vállalatnál (intézménynél). Ennek megfelelően, mélyrehatóbban 
megismerjék az ott folyó munkát és felkészüljenek a Diplomadolgozat elkészítésére. Olyan 
tevékenységet kell végeznie a hallgatónak, mely során a gépészmérnöki munka valamely 
részterületén tapasztalatokat szerezhet, mely segíti majdani szakmájában való 
tájékozódásban, ugyanakkor a tanult ismereteit a gyakorlati követelményekkel 
szembesítheti és lehetővé teszi, hogy aktív közreműködő legyen a gyakorlati hely 
munkájában. 
 

A gyakorlat időtartama: a MSc szintű II. évfolyamos hallgatók számára 4 hét. A 
gyakorlat minden hallgató számára kötelező, mással nem helyettesíthető. A szak képzési és 
kimeneti követelményeiben meghatározott szakmai gyakorlat kritérium követelmény. 

Tájékoztató elérhetősége: A gyakorlat Neptun és E-learning kurzusa. 
 
KOOPERATÍV SZAKMAI GYAKORLAT 
 

A Gépészmérnöki Karon 2001 óta választható tantárgy a Kooperatív szakmai gyakorlat, 
melyen a hallgatók a tanulmányok mellett jelentős szakmai tapasztalatot is szerezhetnek 
egy-egy neves nemzetközi cégnél. Köztudott, hogy a pályakezdő mérnökök szakmai 
tapasztalat és gyakorlat hiányában nehezebben tudnak elhelyezkedni, vagy a kevésbé jól 
fizető állásokhoz jutnak hozzá. Ezt kompenzálja ezen a gyakorlaton való részvétel, ahol a 
tanulással párhuzamosan, vállalati munkakörnyezetben, mérnökök irányításával, 
mérnökgyakornoki feladatokat kapnak hallgatóink. Így a gyakorlat ideje alatt jelentős 
tapasztalat birtokába jutnak, gyakorlottságot és magabiztosságot szereznek, továbbá 
hozzásegíti őket a sikeresebb pályakezdéshez, mely számos esetben a gyakorlatot adó 
cégnél történik. 

A gyakorlat elvégzését a cég és az egyetem oklevéllel igazolja, mely a munkába 
lépéskor igen nagy előnyt biztosít. 
 
A szakmai gyakorlat előnyei: 

- párhuzamosan folyó tanulmány és szakmai gyakorlat 
- idegennyelv-tudás bővítése és gyakorlása, 
- precizitásra, pontos időbeosztásra és hatékony munkavégzésre tanít, 
- kialakítja a csapatszellemet, 
- a valódi munkakezdéshez jelentős tapasztalatot és magabiztosságot ad, 
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- a diplomadolgozat/szakdolgozat témáját, konzultálását a vállalat biztosítja, 
- a gyakorlat időtartamára ösztöndíj jár. 

 

Szakdolgozat és diplomadolgozat készítés 
 

A szakdolgozat/ diplomamunka-készítés általános szabályait és az egyes szakokra 
vonatkozó részletes feltételeket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 6. sz. függelék 6.6 pontja 
tartalmazza. 
 
A SZAKDOLGOZAT 
 

A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő mérnöki/műszaki, szakmai feladat, 
amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva a konzulensek irányításával elkészíthető.  

A szakdolgozat célja annak bizonyítása, hogy a jelölt egyrészt rendelkezik a 
szakterületének megfelelő szakmai ismeretekkel, illetve ismeri és használni tudja a szakmai 
információs forrásokat és eszközöket, másrészt rendelkezik azzal az eszközrendszerrel és 
komplex szemlélettel, amellyel a felmerülő szakmai problémákat, feladatokat kezelni 
szükséges. 

A hallgató ezzel bizonyítja, hogy képes: 
- az önálló mérnöki munka végzésére; 
- a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazására; 
- a kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozására; 
- a kijelölt feladat kreatív megoldására; 
- az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, az elkészített 

feladatból való eredmények, következtések megfogalmazására, javaslatok 
megtételére. 

- a megfelelő alaki keretek között mindezek megjelenítésére. 
 

A szakdolgozat témája egy olyan szakmai feladat, amelynek alapproblémája a 
választott specializáció területére esik, és amelynek megoldása lehetővé teszi a célban 
megfogalmazottak ellenőrzését. 

A szakdolgozattal szemben támasztott általános tartalmi követelmények alapján a 
szakdolgozat tartalmazza: 

- a célok megfogalmazását; 
- a szükséges nemzetközi és hazai szakirodalom feldolgozását; 
- a probléma leírását, elemzését és értékelését; 
- a feladat megoldásához szükséges számításokat, ábrákat, illetve rajzo(ka)t és 

táblázato(ka)t továbbá; 
- az elvégzett munka alapján a következtetés(eke)t és javaslato(ka)t. 

 
A hallgató alkalmazza az adott tudományterület korszerű ismeret- és 

eszközrendszerét. 
A szakdolgozathoz kapcsolódó adminisztratív tevékenységet az intézeti szakdolgozat-

felelős koordinálja. 
A szakdolgozat készítésében a hallgatót külső és intézeti konzulens segíti. A 

konzulensek aláírásukkal igazolják, hogy a dolgozat a jelölt önálló, a képzési szintnek 
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megfelelő színvonalú munkája. Amennyiben egy dolgozatnak két belső konzulense van, és 
azok különböző intézet munkatársai, a dolgozat akkor nyújtható be, ha azt mindkét 
konzulens jóváhagyja. 

A belső konzulens elsősorban a formai, tartalmi előírások, a külső konzulens pedig, a 
szakmai szempontok betartását felügyeli. 

 
DIPLOMAMUNKA 
 

A diplomamunka a szakképzettségnek megfelelő mérnöki/műszaki, szakmai feladat, 
amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva a konzulensek irányításával készíthető el. 

A diplomamunka célja annak bizonyítása, hogy a jelölt egyrészt rendelkezik a 
szakterületének megfelelő szakmai ismeretekkel, illetve ismeri és használni tudja a szakmai 
információs forrásokat és eszközöket, másrészt rendelkezik azzal az eszközrendszerrel és 
komplex szemlélettel, amellyel a felmerülő szakmai problémákat, feladatokat kezelni 
szükséges. 

A hallgató ezzel bizonyítja, hogy képes: 
- az önálló mérnöki munka végzésére; 
- a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazására; 
- a kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozására; 
- a kijelölt feladat kreatív megoldására; 
- az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, az elkészített 

feladatból való eredmények, következtések megfogalmazására, javaslatok 
megtételére. 

- a megfelelő alaki keretek között mindezek megjelenítésére. 
 

A diplomamunka témája egy olyan szakmai feladat, amelynek alapproblémája a 
választott specializáció területére esik, és amelynek megoldása lehetővé teszi a célban 
megfogalmazottak ellenőrzését. 

A diplomamunkával szemben támasztott általános tartalmi követelmények alapján a 
diplomamunka tartalmazza: 

- a célok megfogalmazását; 
- a szükséges nemzetközi és hazai szakirodalom feldolgozását; 
- a probléma leírását, elemzését és értékelését; 
- a feladat megoldásához szükséges számításokat, ábrákat, illetve rajzo(ka)t és 

táblázato(ka)t továbbá; 
- az elvégzett munka alapján a következtetés(eke)t és javaslato(ka)t. 

 
A hallgató alkalmazza az adott tudományterület korszerű ismeret- és 

eszközrendszerét. 
A diplomamunka kapcsolódó adminisztratív tevékenységet az intézeti diplomamunka-

felelős koordinálja. 
A diplomamunka készítésében a hallgatót külső és intézeti konzulens segíti. A 

konzulensek aláírásukkal igazolják, hogy a dolgozat a jelölt önálló, a képzési szintnek 
megfelelő színvonalú munkája. Amennyiben egy dolgozatnak két belső konzulense van, és 
azok különböző intézet munkatársai, a dolgozat akkor nyújtható be, ha azt mindkét 
konzulens jóváhagyja.  A belső konzulens elsősorban a formai, tartalmi előírások, a külső 
konzulens pedig, a szakmai szempontok betartását felügyeli. 
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Tudományos diákkör 
 

A Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköre (TDK) a Szent István Egyetem 
Tudományos Diákköri Tanácsának irányításával működik. A Diákkör jóvoltából 
hallgatóinknak lehetősége van a hivatalos tantervben biztosított oktatáson túl a 
tudományos kutatómunkába is bekapcsolódni, mélyebb ismereteket szerezni, önálló, 
tudományos munkát végezni olyan területen, amely számukra érdekes, izgalmas. 

Ebben a tevékenységükben a legkiválóbb oktatók segítik őket, irányítják munkájukat. 
Szakmai kapcsolataik révén, hazai és külföldi konferenciákon való részvételhez, 
eredményeik publikálásához teremtenek lehetőséget. 

Bevonják a TDK-s hallgatóikat az Intézetek, Tanszékek alkotó közösségének 
munkájába, életébe. Így alakul sokszor az évek során, a kezdetben hallgatói – oktatói 
kapcsolat közeli munkatársi, sőt baráti kapcsolattá. 

A korábban eredményes TDK munkát végzett hallgatóink, ma már ott találhatók cégek 
vezetésében, az oktatásban, kutató helyeken és sikeresek szakmai életükben. 

A tudományos diákköri munka a kiválasztott kutatási területen, az évek alatt 
folyamatosan, a konzulens tanár irányításával, szakmai segítségével végzett munkát jelenti, 
aminek eredménye egy diákköri dolgozatban testesül meg. 

Tudományos Diákköri Konferenciát rendezünk karunkon minden év novemberének 
harmadik hetében. Ezen a kari résztvevőkön kívül külföldi hallgatók is szerepelnek. 
Mindenkinek tíz perces előadás keretében kell bemutatni munkáját, elért eredményeit. A 
résztvevők dolgozatának összefoglalóit kiadványban jelentetjük meg. 

Valamennyi eredményes dolgozatot díjakkal ismerünk el. A kétévente megrendezésre 
kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián a legjobb eredményt elért hallgatók 
képviselik Karunkat. 

A TDK-ban folyamatosan és eredményes végzett munka igazi elismerése, ha elfogadjuk 
diplomatervként, záródolgozatként, BSc. szakon végzetteknél ajánlásként az MSc. 
felvételhez, MSc. után pedig feltételként a PhD. felvételhez. 

Aki nem kíván tovább tanulni a BSc. után, az is megismeri a kutatómunka végzésével, 
szervezésével kapcsolatos feladatokat, megtanul egy tudományos dolgozatot összeállítani, 
abból egy rövid „cikket” írni, előadást tartani. A TDK munka tehát minden résztvevő 
számára az első érdekes, igazi szakmai feladat lehet. 

Minél előbb kezditek el, annál több idő marad az elmélyült és eredményes munkára. 
Mindenkit szeretettel várunk a Tudományos Diákkörbe! Segítünk, hogy megtaláljátok a 
számotokra legérdekesebb témát, a legmegfelelőbb Tanszéket, konzulenst. 
 

Duális képzés 
 

A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon (BSc) folytatott képzés azon 
formája, amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folyó gyakorlati képzések tantervi 
tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál, 
valamint a megszerzett munkatapasztalatnál fogva növelik a hallgatók szakmai 
kompetenciáját, vállalati ismereteit és erősítik a kultúráját.  

A duális képzés esetében a közreműködő vállalat előre meghatározott módon a 
felsőoktatási intézmény tananyagához szorosan illeszkedve, formálisan is oktatja a 
hallgatókat a képzés során. 
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A duális képzési rendszer nyitott, abból kötelezettség nélkül bármikor kiléphet a 
hallgató, és a vállalat is, a munkaszerződés felmondásának vonatkozó törvényi előírásai 
figyelembevételével. A duális képzés során a hallgató teljesértékű BSc diplomát kap az 
elvégzett szaknak megfelelően. 

A felvételi eljárás során hallgató az egyetem partnerei közül választ egy vállalkozást, 
ahol gyakornoki éveit tölti. 

A duális képzés során az elméleti képzés az egyetemen, míg a gyakorlati képzés a 
felsőoktatási intézménnyel együttműködő vállalkozásnál folyik. 

A hallgatók már az első szemesztertől egészen a tanulmányok végéig részletes 
ismereteket szereznek a munka világáról. 
 
A duális képzés előnyei: 

- A hallgató a tanulmányi időszak során munkatapasztalatot és szakmai 
kompetenciát szerez, valamint megismeri a vállalati környezetet. 

- Munkaerő-piaci esélyeik, ezzel kilátásaik is meghaladják a hagyományos képzési 
formában tanuló hallgatók lehetőségeit. 

- A gyakorlati tapasztalat segítségével könnyebb az elméleti tananyag 
elsajátítása. 

- A hallgató tapasztalatot szerez az önálló munkavégzés területén. 
- Szakdolgozatot egy konkrét ipari feladat kidolgozásával készíti el a hallgató. 
- A teljes tanulmányi időszakban fizetés jár a hallgatónak, amelynek mértéke a 

tanulmányi évek alatt növekszik. 
 
A duális képzésben résztvevő hallgató képességei az általános mérnöki tudományokon 
túl: 

- az intézményekben nem oktatott szakmai ismeretek, 
- adott vállalat(ok)hoz köthető specifikus szakmai ismeretek, 
- önálló munkavégzési képesség, 
- csoportos munkavégzési képesség, 
- fejlett munkavégzési hatékonyság és eredményesség, 
- vállalati és munkakultúra terén szerzett jártasság. 

 
KÉPZÉS 

A duális képzésben részt vevő hallgató a szorgalmi időszakot a "hagyományos" nappali 
munkarendű hallgatóval együtt végzi a felsőoktatási intézménynél (intézményi szakasz). Ezt 
követően részt vesz a vállalati szakaszban történő oktatásban és gyakorlatban. 

Lehetséges további vállalati gyakorlati idő teljesítése a hallgató számára rendelkezésre 
álló „szabad” időben a szorgalmi időszak alatt is, a tanrendet és az intézményi jelenlétet 
nem sértve. 

A képzés hossza 3,5 év, de a tanév hossza 48 hét, ami csaknem kétszerese a 
„hagyományos” képzési időnek. Elméleti oktatással 26 hetet, a vállalatoknál pedig 22 hetet 
fog eltölteni a hallgató és itt kell letöltenie a képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlati 
időszakot is. 
 
FELVÉTELI ELJÁRÁS 

Karunk az alábbi szakokon hirdeti meg nappali tagozatos munkarendben a duális 
képzési formát: 
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- BSc Gépészmérnöki szak 
- BSc Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szak 

 
A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés a felvételi eljárásban két, 

egymással párhuzamos szakaszból áll: az állami, általános felvételi eljárásból (mely 
semmiben nem különbözik a nem duális szakokra való jelentkezéstől), és egy vállalati 
felvételi szakaszból. 

A jelentkező az általános módon benyújtja jelentkezését a – duális formában is 
meghirdetett – szakra az állami felvételi eljárásban. Amennyiben a duális formájú szakra 
szeretne a jelentkező felvételt nyerni, úgy ezzel párhuzamosan fel kell vegye a kapcsolatot 
a felvételi tájékoztatóban az adott szak mellett feltüntetett egy vagy több vállalati 
partnerrel. Több vállalat esetén a jelentkező választja ki a számára 
legszimpatikusabb(ak)at. 

A jelentkező a vállalattól kapott tájékoztatás szerint vehet részt a vállalati felvételi 
eljárásban. 
  

https://www.gek.szie.hu/gepeszmernok-bsc
https://www.gek.szie.hu/mezogazdasagi-es-elelmiszeripari-gepeszmernok-bsc
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Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
 

A Kar központi elérhetőségei 
 
E-mail: katona.laszlone@szie.hu 
Tel.: 06-28-522-090 
https://gtk.szie.hu/ 
 

A Kar bemutatása 
 

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar sokoldalú és korszerű üzleti, 
társadalomtudományi és vidékgazdasági ismeretanyaggal járul hozzá a nemzetgazdasági 
stratégiai célok megvalósításához, a nemzeti és nemzetközi eredmények gyarapításához. A 
Karunk több évtizedes felsőoktatással, kutatással, felnőttképzéssel, szaktanácsadással 
foglalkozó, Kiválósági Díjjal kitüntetett egyetemi kar. 

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BA/BSc, MA/MSc, PhD és más 
posztgraduális) szinten kínál ismeretszerzési lehetőségeket magyar és angol nyelven 
egyaránt. Jelenleg 4 képzési tudományterületen, 7 alapszakon (BA/BSc), 10 mesterszakon 
(MA/MSc), 2 osztatlan tanári képzésen, 4 felsőoktatási szakképzésen és számos 
szakirányú továbbképzésen át, a Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola 
képzéséig bezárólag széles képzési palettát kínál a hallgatók számára. Lehetőséget biztosít 
külföldi egyetemeken történő részképzésekre is. Karunk nemzetközi kapcsolatainak 
köszönhetően a külföldi diákok száma növekvő tendenciát mutat, komoly hagyományokkal 
rendelkezik a tehetséges hallgatók felkarolásában a tudományos diákköri, szakkollégiumi 
munka keretében. A Karon működő Hallgatói Önkormányzati Testület is közreműködik a 
szakmai programok szervezésében, de a hallgatói kulturális élet kibontakozását is elősegíti. 
Hallgatóink eredményesen szerepelnek hazai és nemzetközi konferenciákon, tudományos 
pályázatokon, növekvő publikációs aktivitást mutatnak, így saját karrierjük megalapozása 
mellett egyúttal a Kar hírnevét is öregbítik. 

Karunk tevékenységének hazai és nemzetközi versenyképességének fokmérője a piac 
értékítélete. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán 
diplomázott pályakezdők elhelyezkedési és kezdő fizetési mutatói országos 
összehasonlításban is kiemelkedő. A pályakövetési kutatások is egyértelműen bizonyítják, 
hogy Karon megszerzett diploma kiemelkedő elhelyezkedési lehetőségeket biztosít a 
munkaerőpiacon. 
 

A Kar vezetői, elérhetőségeik 
 
Dr. Popp József egyetemi tanár, dékáni feladatokat ellátó rektori megbízott 
E-mail: popp.jozsef@szie.hu, dekan.gtk.godollo@szie.hu  
Tel.: 06 (28) 522-090 
 
Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna Éva egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes 
E-mail: Naarne.Toth.Zsuzsanna.Eva@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/2021 
 

mailto:katona.laszlone@szie.hu
https://gtk.szie.hu/
mailto:popp.jozsef@szie.hu
mailto:dekan.gtk.godollo@szie.hu
mailto:Naarne.Toth.Zsuzsanna.Eva@szie.hu


64 
 

Dr. Kozári József egyetemi docens, stratégia dékánhelyettes 
E-mail: kozari.jozsef@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/2060 
 

Dékáni Titkárság munkatársai 
 
Fazekasné Batta Rita igazgatási ügyintéző 
Gréczi Gyuláné ügyvivő szakértő 
Katona Lászlóné ügyvivő szakértő 
Turza Brigitta ügyvivő szakértő 
 

A Kar szervezeti egységei, vezetőik és elérhetőségeik 
 
Agrobiznisz Intézet 
intézetigazgató: Dr. Popp József egyetemi tanár 
Tel.: 06 (28) 522-000/2060 
Főépület IV. emelet (tetőtér) 
 

Agrárgazdasági és Szaktanácsadási Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Popp József egyetemi tanár 
Főépület IV. emelet (tetőtér) 
 
Élelmiszerlánc-menedzsment Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Lakner Zoltán Zsolt egyetemi tanár 
Budai Campus, „G” épület, I. emelet 

 
Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Káposzta József egyetemi tanár 
Főépület IV. emelet (tetőtér) 

 
Ellátásilánc-menedzsment, Turizmus és Marketing Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Gyenge Balázs egyetemi docens 
Tel.: 06 (28) 522-000/1984 
Főépület IV. emelet 

 
Marketing Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Papp János egyetemi docens 
Főépület III. emelet 
 
Tevékenységmenedzsment és Logisztikai Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Gyenge Balázs egyetemi docens 
Főépület IV. emelet 
 
Turizmus és Vendéglátás Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Molnár Csilla egyetemi docens 
Főépület IV. emelet 

 

mailto:kozari.jozsef@szie.hu
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Humántudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens 
Tel.: 806) 28-522-000/2644 
Főépület IV. emelet 
 

Emberi Erőforrások Tanszék 
Tanszékvezető: Miskolciné Dr. Mikáczó Andrea egyetemi docens 
Főépület IV. emelet 
 
Pályatanácsadási Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Suhajda Csilla tanársegéd 
Főépület IV. emelet 
 
Pedagógiai Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Khademi-Vidra Anikó egyetemi docens 
Főépület IV. emelet 
 
Vezetéstudományi Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Szabó Katalin adjunktus 
Főépület IV. emelet 

 
Közgazdasági és Módszertani Intézet 
Intézetigazgató: Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna Éva egyetemi docens 
Tel.: 06 (28) 522-000/2020 
Főépület II. emelet 
 

Informatikai Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Szalay Zsigmond Gábor egyetemi docens 
Főépület II. emelet 
 
Jogi Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Szira Zoltán egyetemi docens 
Főépület II. emelet 
 
Mikroökonómiai Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Magda Róbert egyetemi tanár 
Főépület II. emelet 
 
Makroökonómiai Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Molnár Márk egyetemi docens 
Főépület II. emelet 
 
Módszertani Tanszék  
Tanszékvezető: Dr. Vinogradov Szergej egyetemi docens 
Főépület II. emelet 
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Pénzügyi, Számviteli és Controlling Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Zéman Zoltán egyetemi tanár 
Tel.: 06 (28) 522-000/2006 
Főépület I. emelet 
 

Controlling Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Zéman Zoltán egyetemi tanár 
Főépület I. emelet 
 
Pénzügyi Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Pataki László Zsolt egyetemi docens 
Főépület I. emelet 
 
Számviteli Tanszék 
Tanszékvezető: Vajna Istvánné dr. Tangl Anita egyetemi docens 
Főépület I. emelet 

 
Vállalatgazdasági, Szervezési és Vezetéstudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Illés Bálint Csaba egyetemi tanár 
Tel.: (06) 28-522-000/2010 
Főépület III. emelet 
 

Agrárvállalkozás Menedzsment és Szervezési Tanszék 
Tanszékvezető: Törőné Dr. Dunay Anna egyetemi tanár 
Főépület III. emelet 
 
Üzleti Gazdaságtani Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Fodor Zita egyetemi docens 
Főépület III. emelet 
 
Vezetéstudományi Tanszék 
Tanszékvezető: Dr. Illés Bálint Csaba egyetemi tanár 
Főépület III. emelet 

 

Hallgatói ügyekben eljáró kari testületek és személyek 
 
Dékán: 
Dr. Popp József egyetemi tanár   dekan.gtk.godollo@szie.hu 
Fogadóórához a Dékáni Titkárságon (e-mail üzenet, vagy telefonos egyeztetés formájában 
előzetes időpont foglalás szükséges). 
 
Oktatási dékánhelyettes, a Kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság elnöke: 
Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens Naarne.Toth.Zsuzsanna.Eva@szie.hu 
Fogadóórához a Dékáni Titkárságon (e-mail üzenet, vagy telefonos egyeztetés formájában 
előzetes időpont foglalás szükséges). 

mailto:dekan.gtk.godollo@szie.hu
mailto:toth.zsuzsanna@szie.hu
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Kari Oktatási, Minőségügyi Bizottság elnöke: 
Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens Naarne.Toth.Zsuzsanna.Eva@szie.hu 
Fogadóórához a Dékáni Titkárságon (e-mail üzenet, vagy telefonos egyeztetés formájában 
előzetes időpont foglalás szükséges). 
 

A kar képzései 
 
Alapképzések: 

- Emberi erőforrások alapképzési szak nappali és levelező munkarendben, Gödöllő 
és Budapest képzési helyen; 

- Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak nappali és levelező 
munkarendben, Gödöllő és Budapest képzési helyen, magyar és angol nyelven; 

- Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak nappali és levelező 
munkarendben, Gödöllő és Révkomárom képzési helyen; 

- Kereskedelem és marketing alapképzési szak nappali és levelező munkarendben, 
Gödöllő és Budapest képzési helyen; 

- Mezőgazdasági szakoktató alapképzési szak levelező munkarendben, Gödöllő 
képzési helyen; 

- Pénzügy és számvitel alapképzési szak nappali és levelező munkarendben, 
Gödöllő és Budapest képzési helyen; 

- Turizmus-vendéglátás alapképzési szak nappali és levelező munkarendben, 
Gödöllő és Budapest képzési helyen. 

Mesterképzések: 
- Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szak nappali és levelező 

munkarendben, Gödöllő és Budapest képzési helyen; 
- Ellátásilánc menedzsment mesterképzési szak nappali és levelező 

munkarendben, Gödöllő és Budapest képzési helyen; 
- Marketing mesterképzési szak nappali és levelező munkarendben, Gödöllő és 

Budapest képzési helyen; 
- Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak nappali és levelező 

munkarendben, Gödöllő és Budapest képzési helyen; 
- Pénzügy mesterképzési szak nappali és levelező munkarendben, Gödöllő és 

Budapest képzési helyen; 
- Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak nappali és levelező 

munkarendben, Gödöllő és Budapest képzési helyen; 
- Vezetés és szervezés mesterképzési szak nappali és levelező munkarendben, 

Gödöllő és Budapest képzési helyen, magyar és angol nyelven; 
- Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak nappali és levelező 

munkarendben, Gödöllő, Csíkszereda, Zenta képzési helyen, magyar és angol 
nyelven; 

- Turizmus-menedzsment mesterképzési szak nappali és levelező munkarendben, 
Gödöllő és Budapest képzési helyen; 

- Tanári (Agrármérnöktanár) mesterképzési szak nappali és levelező 
munkarendben, Gödöllő és Budapest képzési helyen. 

Osztatlan képzések: 

mailto:Naarne.Toth.Zsuzsanna.Eva@szie.hu
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- Agrármérnök-tanár (mezőgazdaság) 
- Agrármérnök-tanár (mezőgazdasági gépész) 

 
Felsőoktatási szakképzések: 

- Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési szak nappali 
munkarendben, Gödöllő és Budapest képzési helyen; 

- Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak nappali 
munkarendben, Gödöllő és Budapest képzési helyen; 

- Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési szak nappali munkarendben, 
Gödöllő és Budapest képzési helyen; 

- Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szak nappali munkarendben, 
Gödöllő és Budapest képzési helyen. 

Szakirányú továbbképzések: 
- Bizalmi vagyonkezelő szakirányú továbbképzési szak levelező munkarendben, 

Budapesti képzési helyen; 
- Executive MBA szakirányú továbbképzési szak levelező munkarendben, Gödöllő 

képzési helyen; 
- Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú továbbképzési szak levelező 

munkarendben, Budapesti képzési helyen; 
- Idegennyelvi szakmai kommunikátor szakirányú továbbképzési szak levelező 

munkarendben, Gödöllő képzési helyen); 
- Pályaorientációs szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzési szak levelező munkarendben, Gödöllő képzési helyen; 
- Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szak (levelező 

munkarendben, Gödöllő és Budapest képzési helyen; 
- Szakfordító szakirányú továbbképzési szak levelező munkarendben, Gödöllő képzési 

helyen; 
- Turizmus- és utazásjogi szakirányú továbbképzési szak levelező munkarendben, 

Budapesti képzési helyen; 
- Executive MBA diplomáciai és nemzetközi szervezetek szakértő szakirányú 

továbbképzési szak levelező munkarendben, Gödöllő képzési helyen. 
 

Szakmai gyakorlat 
 

A szakmai gyakorlat a képzésnek azon része, amely a felsőoktatási szakképzés, az 
alapképzési, a mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott 
időtartamban a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben lehetőséget 
nyújt a megszerzett tudás és a gyakorlati készségek együttes alkalmazására, az elméleti és 
gyakorlati ismeretek összekapcsolására, a munkahely és munkafolyamatok 
megismerésére, a szakmai kompetenciák gyakorlására. 

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon minden alap (BA/BSc) és felsőoktatási 
szakképzésen (FSZ) kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Mesterképzések (MA/MSc) 
esetében az Emberi erőforrás tanácsadó és Vidékfejlesztési agrármérnöki szakok esetében 
kötelező a szakmai gyakorlat. A szakmai gyakorlat elvégzéséről a hallgatóknak Szakmai 
gyakorlati naplót kell készíteni, az intézeti honlapokon feltüntetettek szerint. 
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A gyakorlat nappali munkarendben 
 
A gyakorlat alapvetően az alábbi típusú helyszíneken teljesíthető: 

- a kar által felajánlott gyakorlati helyeken; 
- a hallgató által saját magának szerzett az egyetem által engedélyezett gyakorlati 

helyen; 
- Erasmus szakmai gyakorlati helyen. 

 

Szakdolgozat és diplomadolgozat készítés 
 

A záróvizsgával kapcsolatos rendelkezéseket a SZIE TVSZ 40-49. §-ai határozzák meg. A 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon folyó képzési formában a végzős hallgatók 
diplomadolgozatot (diplomamunkát) írnak az egyetemi, kiegészítő, szakirányú 
továbbképzési és MSc, MA szakokon, illetve szakdolgozatot a felsőfokú szak-, főiskolai, BSc, 
BA képzéseken, valamint záróvizsgát tesznek.  

A hallgató záróvizsgára bocsátásának feltétele szakdolgozat/diplomadolgozat 
készítése és benyújtása, amelynek védése a záróvizsga részét képezi. A dolgozat készítése 
során a hallgatónak meg kell ismernie a témára vonatkozó szakirodalmat, készséget kell 
szereznie a szakirodalomban való tájékozódásban, képesnek kell lennie önálló 
adatgyűjtésre, az adatok feldolgozására és elemzésére, az eredmények értékelésére, 
következtetések levonására, továbbá az ezeken alapuló javaslatok megtételére. A dolgozat 
két fő része a szakirodalmi áttekintés és a saját vizsgálat, kutatás. A szakdolgozat és 
diplomadolgozat készítéséről bővebb információ https://gtk.szie.hu/szabalyzatok linken 
olvasható. 
 

Tudományos diákkör 
 
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköre a tehetséges, kutatni 
vágyó hallgatók segítésére, támogatására, tudásvágyuk kielégítésének elősegítésére 
alakult. Célul tűzte ki a Tudományos Diákköri Tanács (TDT), hogy megvalósítja 

- a hallgatók kutatásainak támogatását, 
- a szakmai segítségnyújtást, 
- a speciális szakterületek bemutatását, 
- a legújabb szakmai eredmények alapos megismertetését. 
- az egyetemi hallgatók és a középfokú oktatási intézményekben tanuló, arra 

érdemes diákok számára biztosítja a kutatási eredményeik publikálását, 
- a helyi és országos megmérettetést biztosítja a hasonló korosztályú fiatalok 

között, 
- elősegíti a kutatói-oktatói élet megismerését a hallgatók számára, 
- felkészíti a hallgatókat a további tudományos tevékenységre (Ph.D. képzés), 
- elősegíti a középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok számára a 

Tudományos Diákkörbe történő bekapcsolódás lehetőségét, 
- szervezi, koordinálja a Tudományos Diákköri Konferenciákat. 

Céljainak az alábbi eszközök segítségével valósítja meg: 
- folyamatosan a hallgatók felkészülését segítő rendezvényeket szervez, 

https://gtk.szie.hu/szabalyzatok
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- szorosan együttműködik a kari szakkollégiumokkal, 
- lehetőségeihez mérten a kari könyvtárakat bővíti szakkönyvekkel, 
- vendég előadásokat szervez a hallgatók érdeklődési körének megfelelően, 
- szakmai tanulmányutakat szervez a hallgatók szakmai rálátásának elősegítésére, 

bővítésére, 
- segíti a hallgatók téma és témavezető választását, 
- minden segítséget megad a hallgatók részére, hogy önálló kutatási szándékukat 

megvalósíthassák. 
 

Duális képzés 
 

A duális képzési forma olyan, a felsőoktatás és a gazdasági szereplők 
együttműködésével megvalósuló speciális gyakorlatorientált felsőoktatási képzés, amely 
során a hallgatók már egyetemi éveik alatt részletes ismereteket szereznek a munka 
világáról, képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik és részesévé válhatnak a 
munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt 
tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával. 

A szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi 
tartalmuknál, struktúrájuknál, valamint a megszerzett munkatapasztalatnál fogva növelik a 
hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati ismereteit. 

A duális képzés során az elméleti képzés az egyetemen, míg a gyakorlati képzés a 
felsőoktatási intézménnyel együttműködő vállalkozásnál folyik. A duális formában tanuló 
hallgatók a képzés során az egyetemi/főiskolai anyagon túl lényegesen több tapasztalatra 
tesznek szert, munkaerő-piaci esélyeik, ezzel kilátásaik is meghaladják a hagyományos 
képzési formában tanuló hallgatók lehetőségeit. 

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar duális képzési formában a Turizmus -
vendéglátás BA alapszakot hirdeti, erről bővebb információ 
https://gtk.szie.hu/kepzesek/alap-es-osztatlan-kepzesek/turizmus-vendeglatas-ba/dualis-
kepzes linken olvasható. 
  

https://gtk.szie.hu/kepzesek/alap-es-osztatlan-kepzesek/turizmus-vendeglatas-ba/dualis-kepzes
https://gtk.szie.hu/kepzesek/alap-es-osztatlan-kepzesek/turizmus-vendeglatas-ba/dualis-kepzes
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Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 
 

A Kar központi elérhetőségei 
 
E-mail: dekan.mkk@szie.hu  
Tel.: 06 (28) 522-005, 06 (28) 522-000/1600 mellék 
Honlap: https://mkk.szie.hu/ 
 

A Kar bemutatása 
 

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar hazánk legnagyobb agrár-, 
környezettudományi és vidékfejlesztési területen képzést folytató felsőoktatási egysége. A 
gödöllői agrárképzés 70 éves múltra tekint vissza, amelynek eredményeként Karunk 
kiemelkedő szerepet játszik a hazai agrárium fejlődésében. 

Karunk küldetése, hogy képzési programjaival, kutatási eredményeivel és 
szaktanácsadási munkájával hozzájáruljon egy új típusú, a természeti erőforrások 
fenntartható hasznosításán alapuló mezőgazdaság kialakításához. 

Ennek alapja, hogy az egészséges és biztonságos élelmiszerek előállítása közben 
megőrzi természeti- és ember alkotta környezetünk értékeit is (az élővilágot benne 
vadászható és védett fajainkat, az ivóvizet, a talajt, a levegőt, a tájat), azaz azokat az 
agrárökológia rendszereket, amiket az ember a mezőgazdasági termelés során alakított ki, 
de nem csak hasznosítási, hanem természeti értékeket is jelentenek. Küldetésünk, hogy 
részt vállaljunk a jövőben is élhető környezet megteremtésében és megtartásában azáltal, 
hogy olyan kutatásokat végzünk, melyek az agrár-környezetgazdálkodás, a vidék- és 
területfejlesztés, a természetvédelem és a vadgazdálkodás szempontjait is szolgálják, de 
nem hagyják figyelmen kívül az életminőség javítását, a versenyképesség-, az élelmiszer- és 
jövedelemtermelés feladatait sem. A megújuló (természeti) erőforrások, mint 
alapanyagok, új lehetőséget adnak a környezettudatos és energiatakarékos életmód 
kialakításához. A jövő mezőgazdaságának egyik kihívása az élelmiszer-termelés és a 
megújuló energiaforrások fenntartása közötti egyensúly kialakítása. 
 

A Kar vezetői, elérhetőségeik 
 
Dr. Heltai Miklós egyetemi tanár, dékán 
E-mail: Heltai.Miklos@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-005, 06 (28) 522-000/1600 mellék 
 
Dr. Czóbel Szilárd egyetemi docens, általános dékánhelyettes 
E-mail: Czobel.Szilard@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1607 mellék 
 
Balláné Dr. Erdélyi Márta egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes 
E-mail: Ballane.Erdelyi.Marta@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1607 mellék 
 

mailto:dekan.mkk@szie.hu
https://mkk.szie.hu/
mailto:Heltai.Miklos@szie.hu
mailto:Czobel.Szilard@szie.hu
mailto:Ballane.Erdelyi.Marta@szie.hu
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Dékáni Titkárság munkatársai 
 
Havel Alexandra ügyvivő szakértő 
E-mail: Havel.Alexandra@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1600 mellék 
 
Orbánné Dobrovits Katalin ügyvivő szakértő (felvételi) 
E-mail: Orbanne.Dobrovits.Katalin@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1608 mellék 
 
Potocska Andrea igazgatási ügyintéző (gyakorlatszervezés) 
E-mail: Potocska.Andrea@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1606 mellék 
 
Vásárhelyi Bernadett ügyvivő szakértő 
E-mail: Vasarhelyi.Bernadett@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 520-005, 06 (28) 522-000/1600 mellék 
 

A Kar szervezeti egységei, vezetőik és elérhetőségeik 
 
Állattenyésztéstudományi Intézet 
Igazgató: Dr. Póti Péter egyetemi tanár 
E-mail: Poti.Peter@szie.hu  
Tel.: 06 (28) 522-000/1643, 1632 mellék 
 

Általános, Ló- és Társállattenyésztési Tanszék 
Vezető: Abayné Dr. Hamar Enikő egyetemi docens 
E-mail: Abayne.Hamar.Eniko@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1647 mellék 
 
Sertés-, Baromfi- és Kisállattenyésztési Tanszék 
Vezető: Dr. Kovács-Weber Mária egyetemi docens 
E-mail: Kovacs-Weber.Maria@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1636 mellék 
 
Szarvasmarha-, Juh-, Kecsketenyésztési és Tartástechnológiai Tanszék 
Vezető: Dr. Pajor Ferenc egyetemi docens 
E-mail: Pajor.Ferenc@szie.hu  
Tel.: 06 (28) 522-000/1638 mellék 
 
Takarmányozástani Tanszék 
Vezető: Dr. Mézes Miklós egyetemi tanár 
E-mail: Mezes.Miklos@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1791 mellék 

 
Biológiatudományi Intézet 
Igazgató: Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár 

mailto:Havel.Alexandra@szie.hu
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mailto:Mezes.Miklos@szie.hu


73 
 

E-mail: Nagy.Zoltan@szie.hu  
Tel.: 06 (28) 522-000/1750, 1751 mellék 
 

Állattani és Állatökológiai Tanszék 
Vezető: Dr. Nagy Péter egyetemi tanár 
E-mail: Nagy.Peter.Istvan@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1851 mellék 
 
Állatélettani Tanszék 
Vezető: Dr. Zsarnovszky Attila egyetemi docens 
E-mail: Zsarnovszky.Attila@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1620 mellék 
 
Növénytani Tanszék 
Vezető: Dr. Nagy János György egyetemi docens 
E-mail: Nagy.Janos.Gyorgy@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1754 mellék 
 
Növényélettan és Növényökológia Tanszék 
Vezető: Dr. Balogh János egyetemi docens 
E-mail: Balogh.Janos@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1765 mellék 

 
Genetika, Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék 
Vezető: Dr. Varga László András egyetemi docens 
E-mail: Varga.Laszlo.Andras@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1691 mellék 

 
Környezettudományi Intézet  
Igazgató: Csákiné Dr. Michéli Erika egyetemi tanár 
E-mail: Csakine.Micheli.Erika@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1815 mellék 
 

Környezeti kémiai és Hulladékgazdálkodási Tanszék 
Vezető: Dr. Halász Gábor egyetemi docens 
E-mail: Halasz.Gabor.Endre@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1721 mellék 
 
Agrárkörnyezettani Tanszék (KERTK) 
Vezető: Dr. Kardos Levente egyetemi docens 
E-mail: Kardos.Levente@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305 7273 
 
Talajtani Tanszék 
Vezető: Csákiné Dr. Michéli Erika egyetemi tanár 
E-mail: Csakine.Micheli.Erika@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1815 mellék 

mailto:Nagy.Zoltan@szie.hu
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Vízgazdálkodási és Agroklimatológiai Tanszék 
Vezető: Dr. Waltner István adjunktus 
E-mail: Waltner.Istvan@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1830 mellék 
 

Növénytermesztéstudományi Intézet 
Igazgató: Dr. Helyes Lajos egyetemi tanár 
E-mail: Helyes.Lajos@szie.hu  
Tel.: 06 (28) 522-000/1710 mellék 

 
Földműveléstani és Ökológiai gazdálkodási Tanszék 
Vezető: Dr. Percze Attila egyetemi docens 
E-mail: Percze.Attila@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1682 mellék 
 
Kertészeti Tanszék 
Vezető: Dr. Pék Zoltán egyetemi tanár 
E-mail: Pek.Zoltan@szie.hu  
Tel.: 06 (28) 522-000/1717 mellék 
 
Növénytermesztési Tanszék 
Vezető: Dr. Kassai Katalin egyetemi docens 
E-mail: Kassai.Maria.Katalin@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/2061 mellék 

 
Természeti Erőforrások Megőrzése Intézet 
Igazgató: Dr. Kriszt Balázs egyetemi docens 
E-mail: Kriszt.Balazs@szie.hu  
Tel.: 06 (28) 522-000/2318. mellék 

 
Halgazdálkodási Tanszék 
Vezető: Dr. Urbányi Béla egyetemi tanár 
E-mail: Urbanyi.Bela@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/2322 mellék 
 
Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék 
Vezető: Dr. Szoboszlay Sándor egyetemi docens 
E-mail: Szoboszlay.Sandor@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/2324 mellék 
 
Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Tanszék 
Vezető: Dr. Centeri Csaba egyetemi docens 
E-mail: Centeri.Csaba@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1838 mellék 
 
Vadbiológia Tanszék 
Vezető: Dr. Csányi Sándor egyetemi tanár 
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E-mail: Csanyi.Sandor@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1860 mellék 

 
Ipari Zöldség Termesztéstechnológiai Kihelyezett Tanszék 
Vezető: Palotás Gábor Kutatásfejlesztési és minőségügyi vezérigazgató-helyettes 
Székhely: Univer Product Zrt. 
E-mail: gabor.palotas@univer.hu 
Tel.: 06 (76) 518-117 
 

Hallgatói ügyekben eljáró kari testületek és személyek 
 
Dékán: 
Dr. Heltai Miklós egyetemi tanár dekan.mkk@szie.hu 
 
Oktatási dékánhelyettes, a kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság elnöke: 
Balláné dr. Erdélyi Márta egyetemi docens odh.mkk@szie.hu 
 
Kari Oktatási, Minőségügyi Bizottság elnöke: 
Balláné dr. Erdélyi Márta egyetemi docens odh.mkk@szie.hu 
 
Egyetemi Diákjóléti Bizottság kari delegáltja: 
Dr. Czóbel Szilárd egyetemi docens Czobel.Szilard@szie.hu 
 

A kar képzései 
 
Alapképzések: 

- Kertészmérnöki alapképzési szak: nappali munkarendben Gödöllő képzési 
helyen; 

- Mezőgazdasági mérnök alapképzési szak: nappali (magyar és angol nyelven) és 
levelező munkarendben Gödöllő, Beregszász és Zenta képzési helyen; 

- Környezetmérnök alapképzési szak: nappali munkarendben (magyar és angol 
nyelven) Gödöllő képzési helyen; 

- Természetvédelmi mérnök alapképzési szak: nappali és levelező munkarendben 
Gödöllő képzési helyen; 

- Vadgazdamérnök alapképzési szak: nappali és levelező munkarendben (magyar 
és angol nyelven) Gödöllő képzési helyen. 

Osztatlan képzés: 
- Agrármérnök osztatlan szak: nappali munkarendben Gödöllő képzési helyen. 

Mesterképzések: 
- Állattenyésztőmérnöki mesterképzési szak: nappali és levelező munkarendben 

Gödöllő képzési helyen; 
- Környezetgazdálkodási agrármérnök mesterképzési szak: nappali és levelező 

munkarendben Gödöllő képzési helyen; 
- Környezetmérnök mesterképzési szak: nappali (magyar és angol nyelven) és 

levelező munkarendben Gödöllő képzési helyen; 
- Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szak: nappali (magyar és angol 

nyelven) és levelező munkarendben Gödöllő képzési helyen; 
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- Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök mesterképzési szak: nappali (magyar és 
angol nyelven) és levelező munkarendben Gödöllő képzési helyen; 

- Növényorvos mesterképzési szak: nappali munkarendben Gödöllő képzési helyen; 
- Növénytermesztő-mérnök mesterképzési szak: nappali (magyar és angol nyelven) 

és levelező munkarendben Gödöllő képzési helyen; 
- Ökológiai gazdálkodási mérnök mesterképzési szak: nappali és levelező 

munkarendben Gödöllő képzési helyen; 
- Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök mesterképzési szak: nappali 

munkarendben Gödöllő képzési helyen; 
- Természetvédelmi mérnök mesterképzési szak: nappali és levelező munkarendben 

Gödöllő képzési helyen; 
- Vadgazda mérnök mesterképzési szak: nappali (magyar és angol nyelven) és 

levelező munkarendben Gödöllő és Csíkszereda képzési helyen. 
Szakirányú továbbképzések: 

- Halászati - halgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak: levelező munkarendben 
Gödöllő képzési helyen; 

- Hulladékkezelési és -hasznosítási szakirányú továbbképzési szak: levelező 
munkarendben Gödöllő képzési helyen; 

- Kynológus szakirányú továbbképzési szak: levelező munkarendben Gödöllő képzési 
helyen; 

- Legeltetésre alapozott állattartási specialista szakirányú továbbképzési szak: 
levelező munkarendben Gödöllő képzési helyen; 

- Legeltetésre alapozott állattartási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak: 
levelező munkarendben Gödöllő képzési helyen; 

- Lótenyésztő szakirányú továbbképzési szak: levelező munkarendben Gödöllő 
képzési helyen; 

- Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szakirányú továbbképzési 
szak: levelező munkarendben Gödöllő képzési helyen; 

- Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szakirányú továbbképzési 
szak: levelező munkarendben Gödöllő képzési helyen; 

- Növénygenetika és növénynemesítés szakirányú továbbképzési szak: levelező 
munkarendben Gödöllő képzési helyen; 

- Precíziós mezőgazdasági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak: levelező 
munkarendben Gödöllő képzési helyen; 

- Szakképzett méhész szakirányú továbbképzési szak: levelező munkarendben 
Gödöllő képzési helyen; 

- Takarmányozási és takarmánybiztonsági szakmérnök szakirányú továbbképzési 
szak: levelező munkarendben Gödöllő képzési helyen; 

- Talajtani szakmérnök szakirányú továbbképzési szak: levelező munkarendben 
Gödöllő képzési helyen; 

- Talajvédelmi szakelőadó szakirányú továbbképzési szak: levelező munkarendben 
Gödöllő képzési helyen; 

- Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szakirányú továbbképzési szak: levelező 
munkarendben Gödöllő képzési helyen; 

- Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak: levelező 
munkarendben Gödöllő képzési helyen; 
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- Vetőmag-gazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak: levelező 
munkarendben Gödöllő képzési helyen. 

 

Szakmai gyakorlat 
 

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar minden alapképzési és mesterképzési 
szakán kötelező szakmai gyakorlatot (üzemi, termelési, összefüggő mérnöki gyakorlat) kell 
teljesíteni, amelyek időtartamát és időpontját az adott szak mintatanterve tartalmazza. 

A szakmai gyakorlat felvételének és teljesítésének részletes követelményei, valamint a 
vonatkozó határidők, nyomtatványok,  szakspecifikus információk a Kar honlapján a 
http://mkk.szie.hu/oktatas/gyakorlat-informaciok linken érhetők el. 
 
A szakmai gyakorlatok koordinátorai: 
Aranyos Lajos mestertanár 
E-mail: Aranyos.Lajos@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1666 mellék 
 
Potocska Andrea igazgatási ügyintéző 
E-mail: Potocska.Andrea@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1606 mellék 
 

Szakdolgozat és diplomadolgozat készítés 
 

A szakdolgozat/diplomamunka-készítés általános szabályait és az egyes szakokra 
vonatkozó részletes feltételeket, valamint a szakdolgozat/diplomamunka tartalmi és 
formai követelményeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó függeléke tartalmazza. 
Az aktuális szabályzat a kari honlapon elérhető a 
http://mkk.szie.hu/files/szabalyzatok/Szakdolg_szab_2013majus16.pdf linken. 

A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar hallgatói alapképzési szakon 
szakdolgozatot, mesterképzési szakon diplomamunkát, szakirányú továbbképzésen 
szakdolgozatot készítenek. Szakdolgozat/ diplomamunka-témát a Kar minden oktatási 
szervezeti egysége kiírhat, továbbá a hallgató is javasolhat, amennyiben azt az illetékes 
tanszék vezetője és a szakfelelős befogadja. A témaválasztás folyamatának leírása, valamint 
és adminisztrációjához szükséges nyomtatványok a Kar honlapján megtalálhatók 
(http://mkk.szie.hu/oktatas/szakdolgozat-temak).  

A szakdolgozatot/diplomamunkát a konzulens irányításával a képzés 
mintatantervében rögzített ütemezés szerint kell elkészíteni. A 
szakdolgozat/diplomamunka témaválasztási és a dolgozat leadási határidejét a tanév 
időbeosztása tartalmazza. Késedelmes leadásra maximum egy hét időtartamon belül a 
konzulens írásbeli hozzájárulása esetén a vonatkozó különeljárási díj megfizetése mellett 
van mód. A határidő mulasztása jogvesztő! 

A szakdolgozat/ diplomamunka nyelve a képzés nyelve azzal a kivétellel, hogy ha a szak 
nyelve magyar, az illetékes szakfelelős engedélyével a dolgozat idegen nyelven is 
elkészíthető. 

A szakdolgozat/ diplomamunka, mint önálló hallgatói munka bírálatra való 
alkalmasságát a témavezető fogadja el. A Kar képzései esetében a 
szakdolgozatot/diplomamunkát két bíráló értékeli. 

http://mkk.szie.hu/oktatas/gyakorlat-informaciok
mailto:Aranyos.Lajos@szie.hu
mailto:Potocska.Andrea@szie.hu
http://mkk.szie.hu/files/szabalyzatok/Szakdolg_szab_2013majus16.pdf
http://mkk.szie.hu/oktatas/szakdolgozat-temak
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Záróvizsgára kizárólag az a hallgató bocsátható, aki elfogadott szakdolgozattal/ 
diplomamunkával rendelkezik és a végbizonyítvány követelményeit teljesítette. 

 

Tudományos diákkör 
 

A tehetséggondozás kiemelt jelentőségű feladat a Kar életében, hiszen fontos, hogy 
hallgatóink számára minden lehetőséget megadjunk tehetségük kibontakoztatására. A 
tehetséggondozás két alappillérét a Szakkollégiumok és a Tudományos Diákkör jelenti. A 
Szakkollégiumok a hallgatói kezdeményezésen alakuló önképző körök, amelynek szakmai 
támogatója a kar. A tudományos diákkör (TDK) pedig jó lehetőséget ad a kiemelkedő 
hallgatók számára, hogy betekintést nyerhessenek a kutatás világába, egyfajta összekötő 
kapcsot jelent az oktatás és a kutatás között.  A tudományos diákköri munkára jelentkező 
hallgatóink bekapcsolódhatnak a Kar aktuális kutatási, innovációs projektjeibe és 
tevékenyen vehetnek részt azok sikeres megvalósításában. Kiváló lehetőséget ad a kutatás 
iránt érdeklődő hallgatók számára, hogy egy-egy szakterületen elmélyítsék elméleti és 
gyakorlati ismereteiket is. A hallgatók számára minden év őszi félévében szervezünk Kari 
TDK konferenciát, amelyen a hallgatók kutatási eredményeiket mutathatják be és a 
legkiemelkedőbbek értékes díjakat nyerhetnek. Emellett kétévente országos szintű 
megmérettetésre is adódik lehetőség az Országos Tudományos Diákköri Konferencia és az 
Országos Felsőoktatási Környezetvédelmi Diákköri Konferencia keretében. 

A Diákköri tevékenység azon hallgatók számára, akik tanulmányaikat a doktori 
képzésben is kívánják folytatni különös jelentőséget kap, hiszen ez készíti fel őket az önálló 
kutatási tevékenységre, amely a doktori tanulmányok során már elvárás. 
 

Duális képzés 
 

Karunkon két alapképzési szakon és három mesterképzési szakon kínáljuk a duális 
képzés lehetőségét. A duális képzést választó hallgató a nappali munkarendben folyó 
képzésének megkezdésével egy időben, de legkésőbb a második félévtől, a tanulmányokkal 
párhuzamosan minősített partnerszervezeteknél képzési gyakorlatot végez. Ennek 
eredményeként munkatapasztalatot szerez, és szaktudását már a képzés alatt megerősíti. 
A szorgalmi időszakban más, nem duális hallgatóval együtt a tantervben meghatározott 
tanulmányi kötelezettségeit teljesíti, míg a vizsgaidőszakban, vagy a vizsgaidőszakot követő 
nyári szünetben szakmai gyakorlatot végez. 

A képzéssel kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a 
https://szie.hu/hallgatoknak/dualis-kepzes  linken. A duális képzésben résztvevő hallgató 
tanulmányait, ill. a partnerszervezetekkel történő kapcsolattartást a Karon duális képzési 
koordinátor segíti. 
 
Duális formában is működő szakok: 

- Mezőgazdasági mérnök alapképzési szak 
- Környezetmérnök alapképzési szak 
- Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szak 
- Növénytermesztő mérnök mesterképzési szak 
- Takarmányozási és takarmánybiztonsági mesterképzési szak 

 
 

https://szie.hu/hallgatoknak/dualis-kepzes
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Duális képzési koordinátor: 
Dr. Bodnár Ákos egyetemi docens 
E-mail: Bodnar.Akos@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1820 mellék  

mailto:Bodnar.Akos@szie.hu
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Gyöngyösi Károly Róbert Campus 

Károly Róbert Kar 
 

A Kar központi elérhetőségei 
 
Cím: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 
E-mail: info.gyongyos@szie.hu 
Tel.: 06 (37) 518-300 
https://gyongyos.szie.hu 
 

A Kar bemutatása 
 

A Szent István Egyetem Károly Róbert Kara az Észak-magyarországi EU-régió 
meghatározó jelentőségű tudáscentruma. Oktatási és kutatási tevékenységével igyekszik 
maximálisan hozzájárulni a régió versenyképességének megalapozásához, illeszkedve a 
gyorsan változó társadalmi-gazdasági környezethez és kihívásokhoz. 

A Kar küldetéstudatában a magas szintű elméleti és gyakorlati oktatás, a tudományos 
kutatás, valamint a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának elősegítése szerves 
egységet képez. K+F+I tevékenységével hozzájárul a kutatási eredményeinek 
gyarapításához és elősegíti a kutatási eredmények mielőbbi gyakorlati alkalmazását. 
Tudományos tevékenységégét képzési programjaival összhangban alapvetően a régió 
innovációs piacának keresletéhez illeszkedve szervezi. 

A kar a hallgatók képzését, a tudományok művelését megvalósító, a képzésben és a 
tudományos kutatómunkában együttműködő oktatókat, tudományos kutatókat, valamint 
a karhoz rendelt szervezeti egységeket magában foglaló oktatási-tudományos kutatási 
szervezeti egység, amely agrártudományi, gazdaságtudományi és informatikai képzési 
területek szakjain folyó felsőfokú képzés feladatának ellátását szervezi és biztosítja. 

A Károly Róbert Campuson az agrártudományi, valamint gazdaságtudományi képzési 
területeken a képzési portfólió teljes vertikuma – azaz a felsőoktatási szakképzés, az 
alapképzés, a mesterképzés valamint a szakirányú továbbképzés – megtalálható, míg 
informatikai tudományterületen gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzéssel és 
alapképzéssel, valamint programtervező informatikus felsőoktatási szakképzéssel 
rendelkezünk. Képzési kínálatunkat igyekszünk a helyi és térségi gazdasági és társadalmi 
szereplők gyorsan változó igényeihez igazítani, amelyben felnőttképzésünk játszik fontos 
szerepet a kereslet kívánalmaihoz rugalmasan alkalmazkodó kínálatával. 

A Campus az egyetem idegen (angol) nyelvű képzéseinek fontos helyszíne, jelenleg 7 
szakon tanulnak a világ minden tájáról nemzetközi diákok intézményünkben. 
 

A Kar vezetői, elérhetőségeik 
 
Dr. Bujdosó Zoltán főiskolai tanár, dékán, campus főigazgató 
E-mail: Bujdoso.Zoltan@szie.hu  
Tel.: 06 (37) 518-301 
 
Dr. Baranyi Aranka egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes 
E-mail: Baranyi.Aranka@szie.hu  

mailto:info.gyongyos@szie.hu
https://gyongyos.szie.hu/
mailto:Bujdoso.Zoltan@szie.hu
mailto:Baranyi.Aranka@szie.hu
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Tel.: 06 (37) 518-374 
 
Dr. Fodor László főiskolai tanár, tudományos és innovációs dékánhelyettes 
E-mail: Fodor.Laszlo@szie.hu  
Tel.: 06 (37) 518-300/273. mellék 
 

Dékáni Titkárság munkatársai 
 
Nagy Szilvia ügyintéző 
E-mail: Nagy.Szilvia@szie.hu  
Tel.: 06 (37) 518-301 
 
Juhászné Füleki Adrienn ügyintéző 
E-mail: Juhaszne.Fuleki.Adrienn@szie.hu 
Tel.: 06 (37) 518-360 
 
Horváth Tímea ügyintéző 
E-mail: Horvath.Timea@szie.hu  
Tel.: 06 (37) 518-340 
 
Kissné Csontos Andrea ügyintéző 
E-mail: Kissne.Csontos.Andrea@szie.hu 
Tel.: 06 (37) 518-318 
 
Molnár Attiláné ügyintéző 
E-mail: Molnar.Attilane@szie.hu 
Tel.: 06 (37) 518-322 
 

A Kar szervezeti egységei, vezetőik és elérhetőségeik 
 
Agrártudományi és Vidékfejlesztési Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Láposi Réka egyetemi docens 
E-mail: Laposi.Reka@szie.hu 
Tel.: 06 (37) 518-300/336 mellék 
 
Informatikai, Közgazdasági és Módszertani Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Novák Tamás egyetemi docens 
E-mail: Novak.Tamas@szie.hu 
Tel.: 06 (37) 518-300/229 mellék 
 
Pénzügyi és Marketing Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Taralik Krisztina egyetemi docens 
E-mail: Taralik.Krisztina@szie.hu 
Tel.: 06 (37) 518-300/445 mellék 
 
 
 

mailto:Fodor.Laszlo@szie.hu
mailto:Nagy.Szilvia@szie.hu
mailto:Juhaszne.Fuleki.Adrienn@szie.hu
mailto:Horvath.Timea@szie.hu
mailto:Kissne.Csontos.Andrea@szie.hu
mailto:Molnar.Attilane@szie.hu
mailto:Laposi.Reka@szie.hu
mailto:Novak.Tamas@szie.hu
mailto:Taralik.Krisztina@szie.hu
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Hallgatói ügyekben eljáró kari testületek és személyek 
 
Dékán 
Dr. Bujdosó Zoltán főiskolai tanár, dékán 
E-mail: Bujdoso.Zoltan@szie.hu  
Fogadóóra: hétfőn 8.00-tól 9.30-ig a Campus Titkárságon (e-mail üzenet formájában 
előzetes időpont foglalás szükséges). 
 
Oktatási dékánhelyettes, a kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság elnöke: 
Dr. Baranyi Aranka egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes 
E-mail: Baranyi.Aranka@szie.hu  
Fogadóóra: csütörtök 10.00-től 11.30-ig a Campus Titkárságon (e-mail üzenet formájában 
előzetes időpont foglalás szükséges). 
 
Oktatási Igazgatóság Károly Róbert Campus Tanulmányi Osztály 
Végh Ildikó osztályvezető 
E-mail: Vegh.Ildiko@szie.hu  
fogadóóra: hétfő 9.00-11.30 (e-mailben előzetes időpontegyeztetés szükséges) 
 
Kari Oktatási, Minőségügyi Bizottság elnöke: 
Dr. Láposi Réka egyetemi docens 
E-mail: Laposi.Reka@szie.hu  
Fogadóóra: szerda 10-12 óra, 1.401 iroda. 
 
Egyetemi Diákjóléti Bizottság kari delegáltja: 
Dr. Zörög Zoltán, főiskolai docens 
E-mail: Zorog.Zoltan@szie.hu 
Fogadóóra: szerda 13.00-től 14.00-ig a Dékáni Titkárságon (e-mail üzenet formájában 
előzetes időpont foglalás szükséges). 
 

A kar képzései 
 
Alapképzések:  

- Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak nappali munkarendben 
(magyar és angol nyelven); 

- Gazdaságinformatikus alapképzési szak nappali munkarendben; 
- Kereskedelem és marketing alapképzési szak levelező munkarendben; 
- Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak nappali (angol nyelven) és levelező 

munkarendben; 
- Pénzügy és számvitel alapképzési szak nappali munkarendben; 
- Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak nappali munkarendben; 
- Turizmus-vendéglátás alapképzési szak nappali munkarendben (angol nyelven). 

Mesterképzések:  
- Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak nappali (magyar és angol nyelven) és 

levelező munkarendben; 
- Vezetés és szervezés mesterképzési szak nappali (magyar és angol nyelven) és 

levelező munkarendben; 

mailto:Bujdoso.Zoltan@szie.hu
mailto:Baranyi.Aranka@szie.hu
mailto:Vegh.Ildiko@szie.hu
mailto:Laposi.Reka@szie.hu
mailto:Zorog.Zoltan@szie.hu
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- Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak nappali és levelező 
munkarendben; 

- Turizmus-menedzsment mesterképzési szak nappali (magyar és angol nyelven) 
és levelező munkarendben. 

Felsőoktatási szakképzések: 
- Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési szak nappali 

munkarendben; 
- Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzési szak nappali munkarendben; 
- Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzési szak nappali és levelező 

munkarendben; 
- Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak (logisztika): nappali 

és levelező munkarendben; 
- Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak 

(marketingkommunikáció) nappali és levelező munkarendben; 
- Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzési szak nappali és levelező 

munkarendben; 
- Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési szak (pénzintézeti) nappali 

munkarendben; 
- Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési szak (vállalkozási) levelező 

munkarendben; 
- Programtervező informatikus felsőoktatási szakképzési szak (fejlesztő) nappali 

és levelező munkarendben; 
- Szőlész-borász felsőoktatási szakképzési szak levelező munkarendben. 

Szakirányú továbbképzések:  
- Hulladékgazdálkodási szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak levelező 

munkarendben; 
- Precíziós mezőgazdasági szakmérnök / szaktanácsadó szakirányú továbbképzési 

szak levelező munkarendben; 
- Rehabilitációs gazdasági menedzser szakirányú továbbképzési szak levelező 

munkarendben; 
- Vetőmag-gazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak levelező 

munkarendben. 

 
Szakmai gyakorlat 
 

A Károly Róbert Campuson három képzési területhez kapcsolódóan szükséges szakmai 
gyakorlatot letölteni/igazolni: agrár, üzleti valamint informatika. Az egyes képzési területek 
esetén képzésenként kerül szabályozásra nappali és levelező tagozat vonatkozásában a 
szakmai gyakorlatok letöltésének, igazolásának feltételei és annak keretei. A szakmai 
gyakorlóhelyeket jellemzően a hallgató saját maga keresi és egyezteti le a 
szakfeleőssel/szakkoordinátorral, de lehetőség van az intézmény által felkínált gyakorló 
helyek közül is választani. A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a szakképzettségnek 
megfelelő munkahelyen, munkakörben képessé váljanak az elméleti és gyakorlati 
ismeretek összekapcsolására, elsajátítsák a szakma-specifikus, illetve módszertani 
ismereteket és ezekkel összefüggő gyakorlati tapasztalatra tegyenek szert. A szakmai 
gyakorlat további célja, hogy fejlesszék a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói 
kompetenciáikat, képessé váljanak a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok 
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kialakítására és együttműködésre, a feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő 
magatartás tanúsítására, az innovációs készségük fejlesztésére. 

A szakmai gyakorlatok során elvégzendő feladatok meghatározása a 
szakfelelős/szakkoordinátor feladata. Szakmai gyakorlat hosszát az adott szakra vonatkozó 
képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, valamint a HKR/TVSZ 1. számú 
melléklet 8. függeléke. Az üzleti képzések közül a mesterképzéseknél nem kerül sor szakmai 
gyakorlat teljesítésére, ugyanezen képzési területhez tartozó alapszakok és felsőoktatási 
szakképzések esetén egy féléves szakmai gyakorlatot szükséges teljesíteni a képzés 
mintatanterve szerinti félévben. A turizmus-vendéglátás alapszak esetén a képzés 8 
féléves, ahol a 7. és 8. félév szolgál a szakmai gyakorlat letöltésére. Az agrár képzési terület 
esetén a féléves gyakorlatok mellet a képzés ideje alatt hetesi gyakorlatokon is szükséges 
részt venni. A szakmai gyakorlatok külföldön is teljesíthetők, lényeges szempont a 
gyakorlati hely egyeztetése a képzés szakfelelősével/szakkoordinátorával. Az adott szakmai 
gyakorlat teljesíthető munkaviszony elismerésével is, melynek feltétele, hogy az elvégzett 
munka keretében olyan feladatok ellátására kerüljön sor mely lefedik a szak képzési 
követelményeit, mind időtartalmában mind szakmaiságában, a korábbi munkaviszony is 
elfogatható melyet a képzés szakfelelőse/szakkoordinátora ítél meg. A szakmai 
gyakorlóhely és a felsőoktatási intézmény között együttműködési megállapodás megkötése 
nem szükséges az alábbi esetekben: az Egyetem saját szervezeti egységeinél teljesítendő 
gyakorlatok, amennyiben azok a költségvetési szerv részeként, de nem gazdasági 
társaságként/gazdálkodó szervezetként működnek. Nem kell együttműködési 
megállapodást kötni abban az esetben sem, ha a külső gyakorlóhelyen töltendő gyakorlat 
időtartama nem éri el a hat hetet. A szükséges dokumentumok, mellékletek az egyetem, 
valamint a Károly Róbert Campus honlapján elektronikus formában elérhető. A szakmai 
gyakorlat megkezdéséhez az aláírt dokumentumoknak rendelkezésre kell állnia, ezért a 
szakmai gyakorlatot megelő félév szorgalmi időszakának végéig a szükséges adminisztrációt 
el kell végezni. A szakmai gyakorlat letöltésének igazolása az egyetemen egységesen 
alkalmazott dokumentumok kitöltésével, és határidőre történő leadásával történik. 
 

Szakdolgozat, diplomadolgozat és porfólió készítés 
 

A Károly Róbert Campuson alapszakokon szakdolgozatot, mesterszakokon 
diplomadolgozatot, felsőoktatási szakképzés keretében portfóliót szükséges a hallgatóknak 
készíteni. A szakdolgozatok és diplomadolgozatok témájának a szak képzési és kimeneti 
követelményeinek meg kell felelnie, az egyes témaköröket a szakfelelősök, 
szakkoordinátorok hagyják jóvá. Az illetékes szakfelelős/szakkoordinátor által jóváhagyott 
témákat az intézet honlapján közzéteszik. A közzétételért az intézetigazgatók felelősek. A 
szakfelelős/szakkoordinátor a szak hallgatóit tájékoztatja a diplomadolgozat témaválasztási 
kötelezettségről, az ezzel kapcsolatos tennivalókról és határidőkről. 

A hallgató jogosult a dolgozat témáját megváltoztatni vagy a konzulens személyének 
változtatását kérni, de a változtatás időpontja és a záróvizsga időpontja között legalább 6 
hónapnak kell eltelnie. A kérelmet a szakfelelős/szakkoordinátor bírálja el. 

A dolgozatot a tanév időbeosztásában meghatározott határidőig elektronikus 
formában, a kar/campus által meghatározott, a Szent István Egyetem kezelésében és 
felügyelete alatt álló tárhelyre kell feltölteni. A tanév időbeosztása szerinti határidőig a HJT-
ben rögzített késedelmi díjtétel megfizetése mellett lehetőség van a dolgozat késedelmes 
leadására. A késedelmes leadási határidő lejárta után semmilyen körülmények között nincs 
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lehetőség a dolgozat benyújtására és a záróvizsgán történő részvételre. A dolgozat 
megvédése a záróvizsga része, amely a záróvizsga bizottság előtt történik, és ami időben 
elkülönülhet a záróvizsga tantárgyi (szigorlat, komplex vizsga) részétől. 

A szakdolgozat, diplomadolgozat, valamint portfólió készítés részletes formai és 
tartalmi követelménye a Károly Róbert Campus honlapján lesz elérhető. 
 

Tudományos diákkör 
 

TDK- Gyöngyösi Károly Róbert Campus 
A SZIE Gyöngyösi Károly Róbert Campusa és annak jogelődje több évtizedre 

visszatekintő hagyománnyal rendelkezik a Tudományos Diákköri Konferenciák 
szervezésében, a tehetséggondozásban. Az Intézmény 2 Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia rendezője és helyszíne volt az elmúlt évtizedekben: 1999-ben, XXIV. OTDK, 
Agrártudományi Szekció, Gyöngyös (GATE MFK), 2003-ban, XXVI. OTDK 
Közgazdaságtudományi Szekció, Gyöngyös (SZIE GMFK) került megrendezésre a Campuson. 

Több mint négy évtizede, 1971 óta működik a Tudományos Diákköri Tanács az 
Intézményben, mely koordinálja a hallgatók felkészítését az Intézményi/Országos 
Tudományos Diákköri Konferenciákra, különböző országos versenyekre, pályázatokra, 
segíti a hallgatókat az érdeklődési körüknek megfelelő kutatómunkában, részt vesz a 
tehetséggondozásban. Az intézmény fő képzési és kutatási profiljának megfelelően 
elsődlegesen az Agrártudományi és a Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságok 
munkájában vesz részt és nominál hallgatókat, a kétévente megrendezésre kerülő Országos 
Tudományos Diákköri Konferenciákra, ahol rendszeresen dobogós helyezéseket érnek el 
diákjaink.  Az Intézmény a 2011. évi OTDK-n, az ország főiskolái közül, az összesített 
helyezések alapján a legeredményesebb, legsikeresebb főiskola címet nyerte el. Az OTDK 
szekciók munkájában a rendezés évében, átlagosan 8-10 tudományos fokozattal 
rendelkező oktató kolléga vesz részt a tagozati zsűrik munkájában, mint elnök, illetve 
bizottsági tag. Az elért sikerekben igen jelentős, kiemelt szerepet játszik a 
tehetséggondozásban aktívan résztvevő témavezetők, konzulensek odaadó, kitartó, 
lelkiismeretes munkája. Az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciák sikeres 
megrendezését, jelentős mértékben segítik rendezvényeink szponzorai, akik különböző 
tárgyjutalmakkal ösztönzik hallgatóinkat az eredményes részvételre. 

Intézményünk az utóbbi évtizedben évről-évre sikeres projekteket valósított meg a 
NTPH Tudományos Diákköri műhelyeket és rendezvényeiket támogató pályázati kiírásainak 
segítségével. E projekteknek köszönhetően bővült intézményünkben a tehetséggondozás 
módszertani tárháza, a TDK szereplésre felkészítő szakmai kurzusokat, motivációs TDK 
Napokat szerveztünk és bevontunk középiskolás diákokat a TDK tevékenységbe. A tavaszi 
és őszi ITDK az utóbbi 3 évben angol nyelven is megrendezésre kerül a magyar és külföldi 
hallgatóink körében. A hallgatók és témavezetőik közös publikálásának elősegítése 
érdekében pályázati támogatással hívtuk életre az Acta Carolus Robertus folyóiratot 2011-
ben, mely napjainkban is rendszeresen közöl cikkeket hallgatóink TDK kutatási eredményei 
alapján. 

A tudományos kutatómunkában sikeres hallgatóink eredményesek a különböző 
ösztöndíjas pályázatokon, közülük többen felvételt nyertek a doktori képzésre, 
nagyszerűen helytállnak a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon egyaránt. 2018-ban egy 
állandó kiállítás keretében mutattuk be az Intézményben, az elmúlt két évtizedben 
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országos versenyeken helyezést elért diákjainkat, félszáz fotós portréval, a hallgatók 
üzenetével az utódoknak, milyen sikerélményt jelentett számukra a TDK kutatómunka. 
 

Duális képzés 
 

A Károly Róbert Campus agrár, üzleti valamint informatika képzési területek 
alapképzéseihez kapcsolódóan várja hallgatóit duális képzésekre is. 
A 2020/2021 tanévben: 

- Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak; 
- Gazdaságinformatikus alapképzési szak; 
- Pénzügy és számvitel alapképzési szak; 
- Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak. 

 
A duális képzésben a Szent István Egyetemmel együttműködő partnerszervezetek 

vesznek részt külső gyakorlati helyszín biztosításával. A képzési forma célja, hogy a 
hallgatók olyan gyakorlati tudást szerezzenek, melynek birtokában a munkaerő-piacra 
kikerülve közvetlenül fel tudnak használni, annak érdekében, hogy a tanulmányaik 
elvégzése után jelentős munkatapasztalat birtokában azonnal munkába tudjanak állni. A 
hallgató által a duális képzési gyakorlóhelynél eltöltött idő el kell, hogy érje a szorgalmi 
időszak napjainak legalább 75%-át. A hallgatók tanévenként mindösszesen 26 hetet 
töltenek az intézményben, 22 hetet pedig a gyakorló helyen. Ezt az arányt a teljes képzési 
időszakra vonatkozóan kell teljesíteni, azzal a megkötéssel, hogy minden – indokolt esetben 
kettő – elméleti szakaszt egy gyakorlati szakasznak kell követnie. A duális képzésben részt 
vevő hallgató a szorgalmi időszakot a „hagyományos” nappali munkarendű hallgatóval 
többnyire együtt végzi az Egyetemen (intézményi szakasz). Ezt követően részt vesz a 
vállalati szakaszban történő oktatásban és gyakorlaton 
(vállalati/partnerszervezeti/gyakorlati szakasz). Ezen felül lehetséges további vállalati 
gyakorlati idő teljesítése a hallgató számára rendelkezésre álló „szabad” időben a szorgalmi 
időszak alatt is, a tanrendet és az intézményi jelenlétet nem sértve. A duális gyakorlati 
szakaszok a tanév időbeosztásától eltérően és a tanítási szünetek időszakára is 
szervezhetők. A szakmai gyakorlatot a hallgató a vele szerződött szakmai 
gyakorlóhelye(ke)n köteles teljesíteni. A gyakorlatokon való jelenlétét a hallgató a 
gyakorlati helyen rendszeresített jelenléti íven vezeti.  

A Duális képzés részletes szabályai a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 5. számú 
mellékletében található. 
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Kaposvári Campus 
 

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 
 

Sokszínű, fiatalos, dinamikus – hitünk szerint így jellemezhető leginkább a Kaposvári 
Campus, amely – azon túl, hogy az ország egyik legüdítőbb természeti környezetében 
található – a személyesség és az emberi kapcsolatok előtérbe helyezésével a hallgatókban 
és az oktatókban is erős kötődést képes kialakítani. 

A Szent István Egyetem Kaposvári Campusának története a jogelőd intézmények révén 
több mint fél évszázados múltra tekint vissza. A kaposvári felsőoktatásban a kezdetektől 
meghatározó az agrárképzés és a pedagógusképzés. E két terület nyitottsága, 
innovativitása és folyamatos fejlődése tette lehetővé, hogy bő 15 éve kiépült a 
gazdaságtudományi és a művészeti képzés is, és így a négy karú campust ma már a 
multidiszciplinaritás jellemzi. 

 Az Agrár- és Környezettudományi Kar adekvát válaszokat tud adni a 21. század 
kihívásaira és a jövő agrárszakembereinek ad naprakész tudást. Emellett széles körű, 
döntően gazdaságorientált kutatás-fejlesztési tevékenységet végez a növénytermesztés, az 
állattenyésztés, az állati termék előállítás, valamint a környezettudomány területén. 

Fiatal, de rengeteg lehetőséget tartogató karunk a Gazdaságtudományi Kar, amely 
oktatói kiválóságban a hazai felsőoktatás élvonalát képviseli, erről tanúskodnak a 
mértékadó felmérések. 

Szintén komoly hagyományokkal bír a Pedagógiai Karon folyó több mint hatvanéves 
pedagógiai képzés, amely az országban egyedülálló módon az oktatás teljes spektrumát 
lefedi a csecsemőgondozástól a gyógypedagógián át a neveléstudományi mesterképzésig. 

A Rippl-Rónai Művészeti Kar az elmúlt években a vidéki művészképzés 
megkerülhetetlen intézményévé vált, hiszen a fővároson kívül csak itt folyik színészképzés, 
de más egyedülálló szakoknak is otthon ad. 

A két doktori iskolánk állattenyésztési tudományok, valamint gazdálkodás- és 
szervezéstudományok területén biztosít lehetőséget magas színvonalú tudományos 
kutatómunka végzésére és doktori (PhD) fokozat megszerzésére. 

Kaposvári Campusként küldetésünk, hogy kielégítsük a régió oktatási, kutatás-
fejlesztési és innovációs igényeit, valamint együttműködjünk a térség ipari, mezőgazdasági, 
oktatási, művészeti intézményeivel. Ezzel lehetőséget biztosítva az itt elő fiataloknak a 
továbbtanulásra és így az itthon maradásra. 

Kaposvár családias légkörű egyetemi város, a város és a campus változatos 
lehetőségeket biztosít az önképzés, a sport, a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésére. 

 
A campus vezetője: Prof. Dr. Kovács Melinda, az MTA rendes tagja, Campus-főigazgató 
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Agrár- és Környezettudományi Kar 
 

A Kar központi elérhetőségei 
 
E-mail: akk.dekan@szie.hu  
Tel.: 06 (82) 505-800 (2000 mellék) 
Web.: http://www.akk.ke.hu  
 

A Kar bemutatása 
 

Történeti áttekintés 
Kaposváron az agrár-felsőoktatás az 1961-ben alapított „Felsőfokú Technikum”-ban 

kezdődött. Az azóta eltelt időszak az intézmény fejlődése szempontjából öt szakaszra 
osztható (Kaposvári Felsőfokú Technikum 1961-1971; Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola 
1971-1986; Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar 1986-2000; Kaposvári 
Egyetem Állattudományi Kar 2000-2013; Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi 
Kar 2013-2020 között). Az Agrár- és Környezettudományi Kar 2020. augusztus 1-től a Szent 
István Egyetem szervezeti egységeként működik tovább. 

Karunk és jogelőd intézményei több évtizedes elismerten jó személyi és 
infrastrukturális adottságaira, oktatási, kutatási, termék- és termelésfejlesztési, valamint 
szaktanácsadási hagyományaira, munka- és környezeti kultúrájára építve, olyan egyetemi 
karként működött és kíván tevékenykedni a jövőben is, amely képes megfelelni a 21. század 
társadalmi és gazdasági kihívásainak, továbbá amely a többszintű, bolognai típusú felső-
oktatási képzési rendszer különböző szintjein magas színvonalú, naprakész, hallgatóbarát 
oktatási, kutatási, szaktanácsadási és szolgáltató tevékenységet végez, az 
agrártudományok valamint az ehhez kapcsolódó interdiszciplináris tudományterületeken. 
A Kar oktatási és kutatási tevékenységét a Kaposvári Egyetem 2000. évi megalakulásától 
2013 nyaráig a Kar nyolc önálló tanszék és egy tanszéki jogállású intézet keretében végezte. 
Ez a struktúra már nem minden tekintetben felelt meg a megváltozott felsőoktatási 
környezet diktálta feltételeknek és az agrárium megváltozott igényeit sem elégítette ki 
teljes mértékben. Ezért a kari, illetve a tanszéki struktúra nevében és szerkezetében is 
átalakításra került. 2013. szeptember 1-től a Kar az addigi Állattudományi Kar név helyett 
az Agrár- és Környezettudományi Kar nevet viseli és intézeti struktúrában működik tovább 
2020. július 31-ig a Kaposvári Egyetem szervezeti egységeként, 2020. augusztus 1-től pedig 
a Szent István Egyetem részeként. A szakmai, tudományos munkát az Agrár- és 
Élelmiszertudományi Laboratóriumi Hálózat, valamint a „Mikotoxinok az Élelmiszerláncban 
Kutatócsoport”, önálló (nem intézetbe tagolt) egységként erősíti a Karon. Az oktató és 
kutatómunka adminisztratív feladatait a Karon a Dékáni Hivatal koordinálja, a hallgatók 
gyakorlati oktatását, valamint a külföldi hallgatókkal kapcsolatos feladatokat pedig az 
Oktatási Kabinet szervezi. 

 
Oktatás, tehetséggondozás az Agrár- és Környezettudományi Karon 
A Kar oktatási, képzési tevékenységét illetően a jogelőd Kaposvári Egyetem 2000. évi 

megalakulásakor kétszintű (főiskolai és egyetemi szintű) képzési rendszer jellemezte, 
képzési struktúrája akkoriban felsőfokú szakképzési, főiskolai és egyetemi szakokat, 
valamint szakirányú továbbképzéseket és állattudományi doktori képzést foglalt magába. 

mailto:akk.dekan@szie.hu
http://www.akk.ke.hu/
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Magyarország Európai Unióhoz csatalakozását követően elindult az európai 
felsőoktatás átalakítását célzó reform-sorozat (Bologna-folyamat), amelynek hazai és 
intézményi bevezetése az addigi képzési szerkezet teljes átalakulásával és tartalmi 
megújulásával járt, ami a képzési paletta bővülését is jelentette egyben, minden képzési 
szinten. A Kar egyes alapszakjain 2015-től, mesterszakjain 2018-tól a duális képzési forma 
is elérhető. Az Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskolában folyó doktori képzés 
szerkezete és képzési ideje (a teljes és részidős képzésekben) megváltozott, a képzési idő a 
korábbi 3 évről 4 évre nőtt, illetve a képzés már nemcsak magyar, hanem angol nyelven is 
elérhető külföldi hallgatók számára. 

A Karon jelenleg 2 felsőoktatási, 4 alapképzési, 1 osztatlan, 2 mesterképzési (közülük 
az egyik angol nyelven is), 8 szakirányú továbbképzési szakon és doktori iskolában folynak 
képzések. Az idegen nyelven is meghirdetett mester- és doktori képzések a FAO és 
Stipendium Hungaricum Ösztöndíj Programoknak köszönhetően népszerűek a külföldi 
hallgatók számára. 

 
Több évtizedes hagyományokra alapozva a Kar nagy figyelmet fordít a 

tehetséggondozásra, amelynek két fő színtere a tudományos diákkör és a szakkollégium. 
A diákköri tevékenység a hallgatók önképzési szándékára építve, a minőségi képzés 

iránti igényt igyekszik kielégíteni, s ezzel együtt a tudományos utánpótlás nevelését is 
szolgálja. A tudományos diákköri tevékenység hátterét a Karon folyó kutatási programok 
biztosítják, amelyekbe a hallgatók aktívan becsatlakozhatnak. 

 
Kutatás, tudományos tevékenység a Karon 
Kezdetekben a Kar tudományos aktivitását elsősorban az állattenyésztés-, 

takarmányozás-, növénytermesztés és környezetvédelem területén fejtette ki. A korábbi 
projekteket illetően intenzív munka folyt a gazdaságorientált kutatás-fejlesztés területén, 
amely elsősorban ugyancsak az állattenyésztés, az állati termék előállítás, a 
növénytermesztés, a környezetvédelem területeire koncentrálódott. Építve a 
nemzetközileg is elismerést kivívott klasszikus állattenyésztési kutatási területeire, 
valamint azokra az új kihívásokra, amelyek szellemében az elmúlt évtizedekben 
kiszélesítette és multidiszciplinárissá tette kutatásait, széles körű hazai és nemzetközi 
együttműködésben végzett kutató, kutató-fejlesztő munkát. 

A Kar, illetve jogelődjei hazai és multinacionális vállalatok megbízásai alapján - 
egységeink eddig mintegy háromszáz K+F+I projektet indítottak, amelyek nagyban 
hozzájárultak hazai és nemzetközi presztízsünk növeléséhez. 

A kar oktatóinak és kutatóinak publikációs tevékenysége kiemelkedő. A kar profiljának 
megfelelően az állattenyésztési tudományok területén jelenik meg a legtöbb publikáció. A 
tudományág szinte valamennyi színvonalas nemzetközi és hazai tudományos folyóiratában 
jelentek meg közlemények. A könyvek (illetve fejezetek) magas száma jelzi, hogy a Kar a 
tudományág országosan kiemelkedő művelője, a könyvek jelentős része az agrár-
felsőoktatásban általánosan elfogadott tankönyv. Az elmúlt két évtizedben fejlesztett 
tananyagokba a kar kutatási eredményei interpretálásra kerültek. Az elmúlt húsz évben a 
Kar munkatársai kutatási eredményeiket közel tízezer tudományos közleményben adták 
közre. 

A mindenkori kari és egyetemi vezetés fontos feladatának tekintette a Kar kutatási 
infrastruktúrájának fejlesztését, amely a dinamikus kutató- és kutatásfejlesztési munka 
záloga, de előfeltétele a korszerű oktatómunkának is. A Karhoz kapcsolódó infrastrukturális 
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fejlesztőmunka az elmúlt húsz évben folyamatos volt, melynek eredményeként az Agrár- 
és Környezettudományi Kar napjainkra Magyarország egyik legjobban felszerelt kutatási 
infrastruktúrával rendelkező agrár karává vált. 
 

A Kar vezetői, elérhetőségeik 
 
Prof. Dr. Tossenberger János egyetemi tanár, dékán 
E-mail: akk.dekan@szie.hu ; tossenberger.janos@ke.hu  
Tel.: 06 (82) 321-250; 06 (82) 505-800 (2000 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 101. 
 
Dr. Áprily Szilvia egyetemi docens, dékánhelyettes 
E-mail: aprily.szilvia@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-828; 06 (82) 505-800 (2008 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 104. 
 

Dékáni Titkárság munkatársai 
 
Gömöry Enikő ügyintéző 
E-mail: gomory.eniko@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-828; 06 (82) 5050-800 (2002 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 104. 
 
Kiss Evelin asszisztens 
E-mail: kiss.evelin@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2000 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 101. 
 
Lukács Helga ügyvivő szakértő, kari titkár 
E-mail: lukacs.helga@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2000 és 2607 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 101., régi könyvtár folyosó 022. 
 

A Kar szervezeti egységei, vezetőik és elérhetőségeik 
 
Állattudományi Intézet 
Dr. Bokor Árpád egyetemi docens, intézetigazgató 
E-mail: bokor.arpad@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2507 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 203. 
 

Állatnemesítési Intézeti Tanszék 
Dr. Matics Zsolt egyetemi docens, tanszékvezető 
E-mail: matics.zsolt@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2406 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 216. 
 

mailto:akk.dekan@szie.hu
mailto:tossenberger.janos@ke.hu
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Állattenyésztés-technológia és Menedzsment Intézeti Tanszék 
Dr. Húth Balázs egyetemi docens, tanszékvezető 
E-mail: huth.balazs@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2113 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 202. 
 
Hippológia Intézeti Tanszék 
Dr. Bokor Árpád egyetemi docens, tanszékvezető 
E-mail: bokor.arpad@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2507 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 203. 

 
Élettani, Biokémiai és Állategészségügyi Intézet 
Prof. Dr. Végvári György egyetemi tanár, intézetigazgató 
E-mail: vegvari.gyorgy@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (1050 mellék) 
Iroda: Laboratórium 124. 
 

Biokémiai Intézeti Tanszék 
A tanszékvezetői tisztség jelenleg nincs betöltve, működését az intézetigazgató  
irányítja. 

 
Élettani és Állathigiéniai Intézeti Tanszék 
Dr. Zomborszky Zoltán egyetemi docens, tanszékvezető 
E-mail: zomborszky.zoltan@szie.hu 
Tel.: +36 82/505-800 (2304 mellék) 
Iroda: Laboratórium 126. 

 
Környezettudományi és Természetvédelmi Intézet 
Prof. Dr. Altbäcker Vilmos egyetemi tanár, intézetigazgató 
E-mail: altbacker.vilmos@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2901 és 2900 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 303. 
 

Aquakultúra és Halgazdálkodási Intézeti Tanszék 
Dr. Kucska Balázs tudományos főmunkatárs, tanszékvezető 
E-mail: kucska.balazs@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2900 mellék) 
Iroda: Hallabor 
 
Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Intézeti Tanszék 
Dr. Farkas Sándor egyetemi docens, tanszékvezető 
E-mail: farkas.sandor@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (3603 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 405. 
 
 

mailto:huth.balazs@szie.hu
mailto:bokor.arpad@szie.hu
mailto:vegvari.gyorgy@szie.hu
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mailto:kucska.balazs@szie.hu
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Vadbiológiai és Etológiai Intézeti Tanszék 
Prof. Dr. Altbäcker Vilmos egyetemi tanár, tanszékvezető 
E-mail: altbacker.vilmos@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2901 és 2900 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 303. 
 

Ragadozóökológiai Kutatócsoport 
Prof. Dr. Lanszki József egyetemi tanár 
E-mail: lanszki.jozsef@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2909 mellék) 
Iroda: Kastély alagsor 
 

Növénytudományi Intézet 
Prof. Dr. Kazinczi Gabriella egyetemi tanár, intézetigazgató 
E-mail: kazinczi.gabriella@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2600 mellék) 
Iroda: Régi könyvtárfolyosó 22. 
 

Növénytermesztési és Növényvédelmi Intézeti Tanszék 
Prof. Dr. Kazinczi Gabriella egyetemi tanár, tanszékvezető 
E-mail: kazinczi.gabriella@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2600 mellék) 
Iroda: Régi könyvtárfolyosó 22. 

 
Természeti Erőforrások Intézeti Tanszék 
Dr. Burucs Zoltán egyetemi docens, tanszékvezető 
E-mail: burucs.zoltan@szie.hu  
Tel.: 06 (82) 505-800 (2601 mellék) 
Iroda: Régi könyvtárfolyosó 19. 
 

Táplálkozástudományi és Termelésfejlesztési Intézet 
Prof. Dr. Tossenberger János egyetemi tanár, intézetigazgató 
E-mail: tossenberger.janos@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2701 mellék) 
Iroda: Takarmányozástani Tanszék 105. 
 

Takarmányozástani Intézeti Tanszék 
Prof. Dr. Tossenberger János egyetemi tanár, tanszékvezető 
E-mail: tossenberger.janos@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2701 mellék) 
Iroda: Takarmányozástani Tanszék 105. 
 
Táplálkozástudományi és Termeléstechnológiai Intézeti Tanszék 
A tanszékvezetői tisztség jelenleg nincs betöltve, működését az intézetigazgató  
irányítja. 

 
 

mailto:altbacker.vilmos@szie.hu
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Oktatási Kabinet 
Dr. Varga Dániel egyetemi docens, kabinetvezető 
E-mail: varga.daniel@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2002 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 105. 
 
MTA-KE-SZIE Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport 
Prof. Dr. Kovács Melinda akadémikus, egyetemi tanár 
E-mail: kovacs.melinda@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2101 mellék) 
Iroda: 7. oktatási épület (laborépület) 006. 
 
Agrár- és Élelmiszertudományi Laboratóriumi Hálózat 
Bukovics Ildikó mb. laboratórium hálózatvezető 
E-mail: bukovics.ildiko@szie.hu  
Tel.: 06 (82) 505-800 (2306 mellék) 
Iroda: Laboratórium 126. 
 

Hallgatói ügyekben eljáró kari testületek és személyek 
 
Dékán 
Prof. Dr. Tossenberger János egyetemi tanár 
E-mail: tossenberger.janos@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2000 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 101. 
 
Dékánhelyettes 
Dr. Áprily Szilva, egyetemi docens 
E-mail: aprily.szilvia@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-828; 06 (82) 505-800 (2008 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 104. 
 
Oktatási Kabinet 
Dr. Varga Dániel – nemzetközi hallgatói ügyek (FAO, SH, Erasmus stb.), beiskolázás 
E-mail: varga.daniel@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2002 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 105. (Oktatási Kabinet) 
Dr. Princz Zoltán – gyakorlati oktatás szervezése 
E-mail: princz.zoltan@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2002 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 105. (Oktatási Kabinet) 
 
Duális képzési kapcsolattartó 
Dr. Áprily Szilva egyetemi docens 
E-mail: aprily.szilvia@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-828; 06 (82) 505-800 (2008 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 104. 

mailto:varga.daniel@szie.hu
mailto:kovacs.melinda@szie.hu
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mailto:varga.daniel@szie.hu
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Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság 
Tagjai: SZIE Szervezeti és Működési Rend 4.§. (31) bek. alapján: 

- elnöke az oktatási ügyekben illetékes dékánhelyettes; 
- két fő oktató, akiket a kari tanács választ meg; 
- egy fő egyetemi hallgatói önkormányzat által delegált tag, aki tanulmányi 

ügyekben szavazati joggal, kreditátviteli ügyekben tanácskozási joggal 
rendelkezik; 

- titkára a Dékáni Titkárságról vagy Campus Tanulmányi Osztályról kijelölt személy. 
 
Oktatási és Minőségügyi Bizottság 
Tagjai: SZIE Szervezeti és Működési Rend 4.§. (33) bek. alapján: 

- elnöke az oktatási ügyekben illetékes dékánhelyettes; 
- két fő oktató, akit a kari tanács választ meg; 
- egy fő egyetemi hallgatói önkormányzat által delegált tag tanácskozási joggal; 
- titkára a Dékáni Titkárságról vagy a Campus Tanulmányi Osztályról kijelölt 

személy. 
 
Egyetemi Diákjóléti Bizottság (EDB) 
Tagjai: SZIE Szervezeti és Működési Rend 44.§. (9) bek. alapján: 

- mindenkori elnöke az Oktatási Igazgatóság igazgatója; 
- a karok oktatási dékánhelyettesei vagy a karok által delegált másik személy 

AKK által delegált tagja Dr. Varga Dániel egyetemi docens; 
- 5 fő az EHÖK által delegált hallgató 

 
Hallgatói Fegyelmi Bizottság (HFEB) 
Tagjai: SZIE Szervezeti és Működési Rend 4.§. (35) bek. alapján: 

- önálló tanszékenként és intézetenként 1 fő oktató (dékán javaslatára a kari 
tanács választja meg); 

- az EHÖK által delegált 3 hallgató. 
 
Hallgatói Felülbírálati Bizottság (HFB) 
Tagjai: SZIE Szervezeti és Működési Rend 43.§. (3) bek. alapján: 

- elnök az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes, 
- karonként a dékánok által kijelölt egy-egy személy  

AKK által delegált tagja Dr. Molnár Marcell egyetemi docens; 
- az Egyetem szervezeti egységeiben foglalkoztatott, jogi végzettséggel 

rendelkező 1 fő közalkalmazott; 
- a hallgatói önkormányzatok elnökei által – saját alapszabályuk szerint – az adott 

ügyben érintett képzési szintnek megfelelően adott ügyhöz delegált egy tag. 
 
Doktoranduszok és doktorjelöltek képviselete 
A Kar doktorandusz és doktorjelöltjeinek képviseletét Horváth Tamás 
(hortomi94@gmail.com) és Sántosi Péter (santosi.peter@gmail.com) a Kaposvári Campus 
delegált tagjai látják el az egyetemi Doktorandusz Önkormányzat szervezetén belül. 
 

mailto:hortomi94@gmail.com
mailto:santosi.peter@gmail.com
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A kar képzései 
 
Alapképzések: 

- Környezetmérnöki alapképzési szak nappali és levelező munkarendben; 
- Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki alapképzési szak nappali 

munkarendben; 
- Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak nappali és levelező munkarendben 
- Természetvédelmi mérnöki alapképzési szak nappali és levelező munkarendben 

Mesterképzések: 
- Állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak nappali és levelező munkarendben; 
- Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak nappali 

(magyar és angol nyelven) és levelező munkarendben. 
Osztatlan képzés: 

- Agrármérnöki osztatlan szak nappali és levelező munkarendben. 
Felsőoktatási szakképzések: 

- Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzési szak nappali és levelező 
munkarendben; 

- Ménesgazda felsőoktatási szakképzési szak nappali munkarendben. 
Szakirányú továbbképzések: 
Halászati szakmérnök, magyar nyelven, levelező munkarendben 

- Növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak levelező 
munkarendben; 

- Precíziós agrárgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak levelező 
munkarendben; 

- Szarvasmarha-tenyésztő szakmérnök szakirányú továbbképzési szak levelező 
munkarendben; 

- Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök szakirányú 
továbbképzési szak levelező munkarendben. 

 
Szakmai gyakorlat 
 

Az Agrár- és Környezettudományi Kar minden felsőoktatási, alap- és mesterképzési, 
valamint osztatlan szakán kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. A szakmai gyakorlatokra 
(melyek lehetnek rövidebb 1-2-3-4 hetes fizikai munkagyakorlatok, terepgyakorlatok, nyári 
gyakorlatok, termeléstechnológiai- valamint, összefüggő szakmai gyakorlatok, illetve 6 
hetet meghaladó üzemi gyakorlatok) az adott szak és munkarend mintatantervében 
meghatározott félévekben, a nyári gyakorlatok és a mesterszakok esetében pedig nyáron 
kerül sor. 

A szakmai gyakorlat felvételének és teljesítésének részletes követelményeit, a 
gyakorlatokkal kapcsolatos határidőket a szakmai gyakorlatok követelményrendszerei 
tartalmazzák, mely az intézményi honlapon, valamint a NEPTUN TR-ben kerül közzétételre. 
 
Gyakorlati oktatásban közreműködő oktatók 

- Dr. Princz Zoltán c. egyetemi docens; gyakorlati oktatási koordinátor (kari 
koordinátor) 
E-mail: princz.zoltan@szie.hu  
Tel.: 06 (82) 505-800 (2002 mellék) 

mailto:princz.zoltan@szie.hu
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Iroda: Oktatási Kabinet; Tanügyi épület 105. 
- Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzési szak (összefüggő szakmai/üzemi 

gyakorlat), Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak (fizikai munkagyakorlatok; 
üzemi gyakorlat), Agrármérnöki osztatlan szak (nyári gyakorlatok) – Dr. Princz 
Zoltán 

- Ménesgazda felsőoktatási szakképzési szak (összefüggő szakmai/üzemi 
gyakorlat), Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki alapképzési szak 
(lótenyésztési munkagyakorlatok; üzemi gyakorlat) – Dr. Vincze Anikó egyetemi 
adjunktus 

- Környezetmérnöki alapképzési szak - Prof. Dr. Végvári György egyetemi tanár, 
szakfelelős 

- Természetvédelmi mérnöki alapképzési szak 
Összefüggő szakmai gyakorlat, terepgyakorlatok: Dr. Farkas Sándor egyetemi 
docens, szakfelelős 
Terepgyakorlatok: Dr. Mátics Róbert egyetemi docens, Dr. Molnár Tamás 
Gergely egyetemi docens 

- Agrármérnöki osztatlan szak 
Termeléstechnológiai gyakorlatok (növénytermesztés, kertészet) - Dr. Hoffmann 
Richárd egyetemi docens  
Termeléstechnológiai gyakorlatok (nagyállattenyésztés) – Dr. Húth Balázs 
egyetemi docens 
Termeléstechnológiai gyakorlatok (kisállattenyésztés) – Dr. Matics Zsolt 
egyetemi docens  

Nyári gyakorlatok - Dr. Princz Zoltán c. egyetemi docens 
- Állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak (összefüggő szakmai/üzemi 

gyakorlat) – Dr. Princz Zoltán c. egyetemi docens 
- Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak 

(összefüggő szakmai/üzemi gyakorlat) - Sudár Gergő tanársegéd 
 

Szakdolgozat és diplomadolgozat készítés 
 

A záró-/szak-/diplomadolgozat saját kutatás vagy adatgyűjtés alapján, meghatározott 
tartalmi és formai követelmények alapján készített záródolgozat, amely igazolja, hogy a 
hallgató az általa vizsgált téma hazai és nemzetközi szakirodalmának ismeretében önállóan 
képes a tanult ismeretek alkalmazására és szintetizálására, az adekvát kísérleti eljárások 
megválasztására, az eredmények értékelésére, következtetések levonására, javaslatok 
tételére. Az Agrár- és Környezettudományi Kar minden képzési szintjén, minden szakján, 
képzési szintenként különböző követelmények szerint minden hallgatónak kötelező 
elkészítenie. 

A záródolgozatot FOSZK képzési szinten záródolgozatnak, BSc képzési szinten és a 
szakirányú továbbképzésekben szakdolgozatnak, MSc és osztatlan képzésben 
diplomamunkának nevezzük.  

A záró-/szak/diplomadolgozati témák az Agrár- és Környezettudományi Karon a tanév 
időbeosztása szerinti időpontig kerülnek meghirdetésre, a témákat a szervezeti egységek 
vezetőinek előzetes véleménye alapján és a szakfelelősök hagyják jóvá.  

Az Agrár- és Környezettudományi Karon a dolgozat készítésével kapcsolatos részletes 
tudnivalókat (tartalmi és formai követelményeit) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 6.1. 
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függeléke (Agrár- és Környezettudományi Kar szakdolgozat/diplomadolgozat készítési 
útmutató) szabályozza. A dokumentum a hallgatók és a témavezetők számára az egyetemi 
honlapon és NEPTUN rendszerben érhető el.  

A hallgatók a témaválasztást követően munkatervet készítenek és az ebben rögzített 
idő- és ütemterv szerint haladva, folyamatos munka során állítják össze 
diplomadolgozatukat és ezzel összhangban a tantárgyfelvételi időszakban felveszik az adott 
félévben esedékes, illetve a tanterv által előírt záró-/szak-/diplomadolgozat/munkaterv 
végrehajtása c. kurzust.  

Az elkészült dolgozatot a hallgatóknak a záróvizsgát megelőzően tanszéki védés 
keretében be kell mutatniuk, amelynek sikeres teljesítése előfeltétele a végbizonyítvány 
(abszolutórium) kiállításának, így a záróvizsgára bocsátásnak is.  

A tanszéki védésen elhangzott javaslatok alapján véglegesített diplomadolgozatot 
hallgatóknak elektronikus formában kell benyújtaniuk. Ezt követően a dolgozat bíráltatásra 
kerül a TVSZ-ben előírt szabályok szerint. A legalább elégségesre értékelt dolgozatot a 
hallgató a záróvizsgán mutatja be és válaszol a bírálók és/vagy a vizsgabizottság kérdéseire. 
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián helyezést elért dolgozat bírálat nélkül, 
jeles minősítéssel elfogadható, ez azonban csak a belső- és a külső bíráló véleményét 
helyettesíti, a dolgozat záróvizsgán történő megvédése ebben az esetben is kötelező. 
 

Tudományos diákkör 
 

A tehetséggondozás folyamatos és komplex oktatási-nevelési tevékenység, amelynek 
két szín-tere van az Agrár- és Környezettudományi Karon, az egyik a tudományos diákkör, 
a másik a Guba Sándor Agrártudományi és Természetmegőrzési Szakkollégium. 
 
Kari Tudományos Diákköri Tanács 
web: http://www.akk.ke.hu/kari-tdt/koszonto  

- Dr. Halas Veronika AKK Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke 
E-mail: halas.veronika@szie.hu  
Tel.: 06 (82) 505-800 (2705 mellék) 
Iroda: Takarmányozástani Tanszék, 103. 

- Nagyné Dr. Kiszlinger Henrietta AKK Kari Tudományos Diákköri Tanács titkára 
E-mail: kiszlinger.henrietta@szie.hu  
Tel.: 06 (82) 505-800 (2407 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 201. 

 
A Kar hagyományosan nagy gondot fordít a tehetséggondozásra, amelynek fő területe 

a tudományos diákkör és a szakkollégium. 
A diákköri tevékenység (TDK) a hallgatók önképzési szándékára építve, a minőségi 

képzés iránti igényt igyekszik kielégíteni, s ezzel együtt a tudományos utánpótlás nevelését 
is szolgálja. Ebből következően a TDK keretei között folyó tudományos tevékenység a 
doktori képzés előiskolájának is tekinthető, amely a minőségi szakember képzés fontos 
területe, ahol a tehetséges és ambiciózus hallgatók a kötelező tananyag elsajátításán 
túlmutató diák-tanár szakmai kapcsolat keretében, lehetőséget kapnak az önálló kutatási 
munkára és eredményeik bemutatására. A diákköri tevékenység népszerűsítésével már az 
alapképzés során szorgalmazzuk a hallgatókat a diákkörben való részvételre, amit a kari 
Tudományos Diákköri Tanács a tanszéki tudományos műhelyekkel közösen végez. 

http://www.akk.ke.hu/kari-tdt/koszonto
mailto:halas.veronika@szie.hu
mailto:kiszlinger.henrietta@szie.hu
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Hallgatóink kiemelkedő sikereket értek és érnek el mind a kari, mind az országos 
megmérettetéseken. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2013-ban országosan 
minősítette a tudományos diákkörökben zajló munkát. Az értékelés során több mint 150 
felsőoktatási kar 10 éves teljesítményét és eredményeit rangsorolták. Az öt felállított 
kategória csúcsára a hazai felsőoktatás alig több mint 10%-a – összesen 24 kar – jutott 
köztük a kaposvári, amely ezzel kiváló minősítést szerzett. 

A diákköri tevékenység népszerűsítésével már az alapképzés során szorgalmazzuk a 
hallgatókat a diákkörben való részvételre, amit a kari Tudományos Diákköri Tanács a 
tanszéki tudományos műhelyekkel közösen végez. Ennek első lépése az alapozó modulok, 
továbbá a differenciált szakmai ismeretek tantárgyainak lehallgatása során a kiemelkedő 
szakmai érdeklődést mutató hallgatók bevonása. Ezt követi a tanszéki műhelymunkában a 
szakmai ismeretek bővítése, és egy választott téma önálló kidolgozása. Arra ösztönözzük a 
hallgatókat, hogy a tanszéki műhelymunkában való részvétel eredménye önálló munka 
(TDK előadás, dolgozat, diplomamunka) formájában is jelenjen meg. A tehetséggondozás e 
formájának köszönhető, hogy a hallgatók a BSc képzés befejezésével alkalmassá válnak a 
mesterképzésben (MSc) való részvételre. 

Mind a BSc, mind az MSc és az osztatlan képzésben résztvevő hallgatók esetében is 

alapvető célunk, hogy a tehetséges hallgatók számára biztosítsuk az önálló kutatómunka 

lehetőségét, a tanszéki tudományos műhelyek keretein belül. A diákkörös hallgatókat 

segítjük abban, hogy a saját kutatási eredményeiket akár országos konferenciákon, akár 

szakmai közleményekben megismertethessék a szakmai közvéleménnyel. A tanszékeknek, 

intézeteknek jelenleg is lehetőségük van a legjobb diákkörös hallgatókat demonstrátorként 

foglalkoztatni, ami kötődésüket erősíti egy-egy tudományos műhelyhez.  

A Kari Konferenciára pályamunkát adhatnak azok a hallgatók, akik SZIE Kaposvári 
Campus Agrár- és Környezettudományi Kar valamely BSc, MSc vagy osztatlan képzési 
szakán aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. A felsőoktatási szakképzésben (FOSZK) 
résztvevő hallgatók is nevezhetnek TDK pályaművel, annak elbírálása a BSc és MSc 
hallgatókéval azonos feltételekkel történik, a FOSZK képzésben résztvevők azonban az 
OTDT szabályzata szerint nem minősülhetnek az országos konferenciára. 

A Kari TDK Konferencia adott tanévi/félévi részletes felhívása, a nevezéshez szükséges 
dokumentumok, valamint a pályamunka részletes formai előírásai a Kar honlapjáról 
letölthetőek (http://www.akk.ke.hu/kari-tdt/kari-tdk-felhivas). 
 
Guba Sándor Agrártudományi és Természet-megőrzési Szakkollégium 
 
Dr. Varga Dániel egyetemi docens, szakkollégium vezető 
E-mail: varga.daniel@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2002 mellék) 
Iroda: Oktatási Kabinet; Tanügyi Épület 105. vagy Hallabor 
 
Kacsala László titkár 
E-mail: kacsala.laszlo@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800 (2710 mellék) 
 

A tehetséggondozás másik színtere a Karon a hallgatók körében népszerű Guba Sándor 
Agrártudományi és Természetmegőrzési Szakkollégium. 

http://www.akk.ke.hu/kari-tdt/kari-tdk-felhivas
mailto:varga.daniel@szie.hu
mailto:kacsala.laszlo@szie.hu
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A Szakkollégium a hallgatók önszerveződése révén 2012-ben alakult meg, így a 
klasszikus tudományos diákkörnél jobb hatékonysággal tud működni. A hallgatók egymást 
segítve és inspirálva dolgoznak, a tudományos és képzési tevékenység „alulról építkező”. 
Az oktatóknak a szakkollégiumi tevékenység során jellemzően mentori szerepe van.  

A Szakkollégiumba belépni szándékozó hallgatók számára minden tanévben 
tagfelvételt hirdetünk, ugyanakkor a Tehetséggondozás – Szakkollégium szabadon 
választható kurzus felvétele is automatikus jelentkezést/tagfelvételt jelent a 
Szakkollégiumba.  

A Szakkollégium jellegéből adódóan az ülések, előadások témája elsősorban a 
mezőgazdaság és a természetvédelem témaköréből kerül ki, de a hallgatók részéről 
többször felmerült az igény vállalkozás-centrikus témák iránt is (pályázatok írása, -kezelése, 
kisgazdaságok működtetése, induló vállalkozások menedzselése). Az előadók között 
megtalálhatók az Egyetem/a Kar vagy más felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói, csak 
úgy, mint a meghívott gyakorlati, vállalati szakemberek. Szakkollégiumi keretek között már 
több ízben került sor szakmai kirándulásra is, melyek célja vezető agrárvállalkozások 
telephelyeinek, kutatás-fejlesztési tevékenységének, valamint kiállítási programok 
megtekintése volt. Emellett a hallgatók is vállalkoznak előadások tartására, 
tapasztalatcserére, így megismerhetik egymás munkáját, és akár interdiszciplináris viták, 
beszélgetések során más szemszögből vizsgálva a problémákat, új utakat találhatnak azok 
megoldására. 
 

Duális képzés 
 
Duális képzési kapcsolattartó: Dr. Áprily Szilvia egyetemi docens, dékánhelyettes 
E-mail: aprily.szilvia@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-828; 06 (82) 505-800 (2008 mellék) 
Iroda: Tanügyi Épület 104. 
 

A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, 
amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi 
tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál fogva 
növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és vállalati 
kultúráját. 

A 2020/2021. tanévben a SZIE Kaposvári Campus Agrár- és Környezettudományi Karán 
két alapképzési és két mesterképzési szakra lehet duális képzési formában jelentkezni, 
állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában. 
 

- Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak – duális képzésre felvehető maximális 
létszám a szakon: 40 fő. 

- Természetvédelmi mérnöki alapképzési szak – duális képzésre felvehető 
maximális létszám a szakon: 10 fő. 

- Állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak – duális képzésre felvehető maximális 
létszám a szakon: 10 fő 

- Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak – duális 
képzésre felvehető maximális létszám a szakon: 10 fő. 

 

mailto:aprily.szilvia@szie.hu
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A duális alapképzés tanterve a hagyományos képzéssel megegyezően 7 félév, a 
mesterszakon 4 félév, amelyben a hallgatók tanévenként 26 hetet töltenek az 
intézményben, 22 hetet pedig a gyakorló helyen. A pontos gyakorlati időszakok és beosztás 
a hallgatói munkaszerződésben kerülnek rögzítésre, az egyetemi időbeosztással és a 
partnerszervezetek igényeivel összhangban. A hallgatót a munkavégzésért jogszabályban 
rögzített díjazás illeti, melyet a fogadó vállalat fizet a képzés teljes ideje alatt. Ez 2020. évtől 
a minimálbér 65%-át (104.650 Ft) jelenti havonta. 

A duális partnerszervezeteknek lehetőségük van az állami általános és a pótfelvételi 
eljárást követően is vállalati pótfelvételi eljárást szervezni. Ezek módját, időpontját és 
helyszínét a partnerszervezetek tájékoztatói tartalmazzák és/vagy az adott 
partnerszervezeti kapcsolattartónál lehet érdeklődni. 
 
A duális képzésben való jelentkezés és részvétel együttes feltételei: 

- sikeres felsőoktatási felvételi (az általános vagy a pótfelvételi eljárás keretében, 
duális formában is meghirdetett) alap- vagy mesterszakra; 

- beiratkozás és bejelentkezés a félévre (félév aktiválása); 
- sikeres részvétel vállalati/partnerszervezeti felvételi eljárásban (a duális 

partnerszervezet által meghirdetett időpontban és formában); 
- az aktuális partnerek listája szakonként a https://kaposvar.szie.hu/dualis-

kepzesek/partnerszervezetek menüpontban érhető el; 
- hallgatói munkaszerződés megkötése; 
- duális képzésre átsorolás iránti hallgatói kérelem benyújtása a NEPTUN TR-en 

keresztül (kötelezően csatolni kell hozzá a hallgatói munkaszerződést és/vagy 
munkáltatói igazolást). 

 
A duális partnerszervezetek által meghirdetett felvételi eljárás időpontjairól, 

helyszíneiről és módjáról a partnerszervezetek tájékoztatói tartalmazzák és/vagy az adott 
partnerszervezeti kapcsolattartónál lehet érdeklődni.  
 

A 2020/2021. tanév őszi félévében induló duális képzések esetén a hallgatói 
munkaszerződéseket legkésőbb szeptember 30-ig kell megkötni. 

A duális képzéses formából mind a hallgató, mind a vállalat kötelezettség nélkül 
kiléphet, a munkaszerződés felmondására vonatkozó törvényi előírások szerint. Ebben az 
esetben a hallgató a „normál” nem duális formában folytathatja a szakon elkezdett 
tanulmányait. 

 
További részletek és hasznos információk a duális képzéssel kapcsolatban az alábbi 

linkeken érhetők el: 
https://kaposvar.szie.hu/oktatas/kepzesek/dualis-kepzesek  
https://www.oktatas.hu/felsooktatas/dualis_kepzes/hasznos_informaciok  
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/dualis_kepzes/A_Felsofoku_Dualis_
Kepzes_Feher_Konyve.pdf  

  

https://kaposvar.szie.hu/dualis-kepzesek/partnerszervezetek
https://kaposvar.szie.hu/dualis-kepzesek/partnerszervezetek
https://kaposvar.szie.hu/oktatas/kepzesek/dualis-kepzesek
https://www.oktatas.hu/felsooktatas/dualis_kepzes/hasznos_informaciok
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/dualis_kepzes/A_Felsofoku_Dualis_Kepzes_Feher_Konyve.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/dualis_kepzes/A_Felsofoku_Dualis_Kepzes_Feher_Konyve.pdf
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Gazdaságtudományi Kar 
 

A Kar központi elérhetőségei 
 
E-mail: gtk.dekan@szie.hu 
Tel.: 06 (85) 505-800/3000 
http://kaposvar.szie.hu/ 
 

A Kar bemutatása 
 

A Gazdaságtudományi Kar 2004-től kezdődően aktív és értékes szereplője a magyar 
közgazdászképzésnek. Partnereink véleménye alapján modern szemléletű, a tudomány 
iránt elkötelezett, dinamikusan fejlődő intézmény vagyunk, jó hírnevünket és egyedi 
pozíciónkat a gazdaságtudományi képzések rangsora is igazolja.  

A kar vezetésének célja döntésképes, felelős, nyitott gondolkodású szakemberek 
képzése, akik a nemzetközi és a hazai gazdasági környezetben egyaránt kiváló 
teljesítményre képesek. Ennek érdekében lényeges a komplex közgazdasági szemléletmód 
átadása a hallgatóink felé, amely célt a korszerű tudásanyag elmélyítése, és ezzel 
párhuzamosan a kurzusok gyakorlatorientációja biztosít. A gyakorlati képzést bevisszük a 
tanterembe, mivel meghatározó vállalatvezetők és duális partnereink vesznek részt az 
oktatói munkában. A kiváló infrastruktúrát marketing laborral, szimulációs- és 
kompetenciafejlesztő tréning termekkel bővítettük és bővítjük. Csapatmunkában, egyéni 
felkészüléssel és szemináriumokkal keresünk megoldásokat a gazdasági életben jelentkező 
problémákra, kihívásokra. Hallgatóink tanulmányaik ideje alatt hazai és külföldi 
tanulmányutakon vehetnek részt, ösztöndíjtámogatással egy vagy több szemeszter idejére 
nemzetközi oktatási lehetőséget tudunk biztosítani számukra. Emellett gazdag szórakozási, 
sport- és kulturális programlehetőségeket biztosítunk a campus területén, illetve közeli 
sportlétesítményekben. 

Meghatározó területeinket – a vállalati- és intézményi gazdálkodás és a pénzügyek, a 
kereskedelem és a marketing, a regionális tudományok, a nemzetközi gazdálkodás, az 
agrárgazdaság és a vidékfejlesztés, a folyamatmenedzsment és a modellezés, a 
vezetéstudomány és a szervezetfejlesztés – kiemelt figyelemmel fejlesztjük. Oktatói 
csapatunkat a kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, évről évre bővül professzoraink köre.  

A Kar részt vett már több száz diplomás gazdasági szakember sikeres pályájának 
elindításában. A végzett hallgatók több karrier út között választhatnak: a hazai- és 
nemzetközi vállalati környezet, valamint a közszféra valós elhelyezkedési lehetőséget kínál 
számukra, munkatársi és középvezetői szinten egyaránt. 
 

A Kar vezetői, elérhetőségeik 
 
Dr. Szigeti Orsolya dékán 
E-mail: szigeti.agota.orolya@szie.hu 
Tel.: 06 (85) 505-800/3001 
 
Horváthné Dr. Kovács Bernadett oktatásért felelős dékánhelyettes 
E-mail: horvathne.kovacs.bernadett@szie.hu 

mailto:gtk.dekan@szie.hu
http://kaposvar.szie.hu/
mailto:szigeti.agota.orolya@szie.hu
mailto:horvathne.kovacs.bernadett@szie.hu
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Telefonszám: 06 (85) 505-800/3003 
 

A Kar szervezeti egységei, vezetőik és elérhetőségeik 
 
Marketing és Menedzsment Intézet 
 

Dr. Szigeti Orsolya intézetigazgató 
E-mail: szigeti.agota.orolya@szie.hu 
Tel.: 06 (85) 505-800/3001 
Dr. Szabó-Szentgróti Gábor mb. operatív intézetigazgató-helyettes 
E-mail: szabo.szentgroti.gabor@szie.hu 
Tel.: 06 (85) 505-800/3007 
Galló-Varga Zsuzsanna intézeti adminisztrátor 
E-mail: gallo.varga.zsuzsanna@szie.hu 
Tel.: 06 (85) 505-800/3200 

 
Módszertani Intézet 
 

Dr. Nagy Mónika Zita intézetigazgató 
E-mail: nagy.monika.zita@ke.hu 
Tel.: 06 (85) 505-800/3505 
Dr. Bércziné Meireisz Éva intézeti adminisztrátor 
E-mail: berczine.meireisz.eva@szie.hu 
Tel.: 06 (85) 505-800/3004; 3100 

 
Pénzügy és Számvitel Intézet 
 

Dr. Parádi-Dolgos Anett intézetigazgató 
E-mail: paradi.dolgos.anett@szie.hu 
Tel.: 06 (85) 505-800/3401 
Szekeres Éva intézeti adminisztrátor 
E-mail: szekeres.eva@szie.hu 
Tel.: 06 (85) 505-800/3400 
 

Regionális és Agrárgazdaságtani Intézet 
 

Dr. Csonka Arnold intézetigazgató 
E-mail: csonka.arnold@szie.hu 
Tel.: 06 (85) 505-800/3604 
Peka Zita intézeti adminisztrátor 
E-mail: peka.zita@szie.hu 
Tel.: 06 (85) 505-800/3407 

 

Hallgatói ügyekben eljáró kari testületek és személyek 
 
Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság 
Elnök: Horváthné Dr. Kovács Bernadett oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes 

mailto:szigeti.agota.orolya@szie.hu
mailto:szabo.szentgroti.gabor@szie.hu
mailto:gallo.varga.zsuzsanna@szie.hu
mailto:nagy.monika.zita@ke.hu
mailto:berczine.meireisz.eva@szie.hu
mailto:paradi.dolgos.anett@szie.hu
mailto:szekeres.eva@szie.hu
mailto:csonka.arnold@szie.hu
mailto:peka.zita@szie.hu
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Oktatási, Minőségügyi Bizottság 
Elnök: Horváthné Dr. Kovács Bernadett oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes 
 

A kar képzései 
 
Alapképzések: 

- Kereskedelem és marketing alapképzési szak nappali (magyar és angol nyelven) 
és levelező munkarend; 

- Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak nappali (magyar és angol nyelven) és 
levelező munkarend; 

- Pénzügy és számvitel alapképzési szak nappali és levelező munkarend; 
- Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak nappali és levelező munkarend. 

Mesterképzések: 
- Pénzügy mesterképzési szak nappali munkarendben (duális képzésben is); 
- Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak nappali (magyar és 

angol nyelven) és levelező munkarendben; 
- Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak nappali (duális képzésben is) 

és levelező munkarendben. 
Felsőoktatási szakképzések: 

- Kereskedelmi és marketing felsőoktatási szakképzési szak nappali és levelező 
munkarendben; 

- Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési szak nappali és levelező 
munkarendben. 

 
Szakmai gyakorlat 
 

A Gazdaságtudományi Kar (Kaposvár) hallgatói számára Gyakorlati szabályzat és 
követelmények dokumentum a Neptun Meet Streeten érhető el. 

A szabályzatot a 2017-es, 2018-as, 2019-es és 2020-as alapképzési és mesterképzési 
szakokon, illetve felsőoktatási szakképzésben kezdő hallgatók esetében a képzési és 
kimeneti követelmények és a tantervek által előírt különböző szakmai gyakorlatok 
teljesítésére vonatkozóan kell alkalmazni. 

A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény vagy az intézmény és a szakmai 
gyakorlóhely által közösen meghatározott képzési tevékenység, amelyet a képzési és 
kimeneti követelményekben meghatározottak szerint a felsőoktatási szakképzési 
programnak, illetve a szak tantervének megfelelően terveznek, szerveznek és értékelnek. 

A nappali és a levelező, valamint az alap- és mesterszakok esetében az alábbi szakmai 
gyakorlati kurzusokat kell teljesítenie a hallgatóknak: 

 
Szak Gyakorlati 

kurzus 
megnevezése 

Félév Óraszám 
(N/L) 

Számon-
kérés 
formája 

Kredit 
értéke 

Együttműködési 
megállapodás 
szükséges 

Pénzügy és számvitel 
felsőoktatási 
szakképzési szak 

összefüggő 
szakmai 
gyakorlat 

4. 560 / 240 
ó / félév 

gyakorlati 
jegy 

30 igen 
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Szak Gyakorlati 
kurzus 
megnevezése 

Félév Óraszám 
(N/L) 

Számon-
kérés 

formája 

Kredit 
értéke 

Együttműködési 
megállapodás 

szükséges 

Kereskedelem és 
marketing 
felsőoktatási 
szakképzési szak 

összefüggő 
szakmai 
gyakorlat 

4. 560 / 240  
ó / félév 

gyakorlati 
jegy 

30 igen 

Pénzügy és számvitel 
alapképzési szak 

szakmai 
gyakorlat 

7. 400/200 ó/félév gyakorlati 
jegy 

30 igen 

Kereskedelem és 
marketing 
alapképzési szak 

szakmai 
gyakorlat 

7. 400/200 ó/félév gyakorlati 
jegy 

30 igen 

Nemzetközi 
tanulmányok 
alapképzési szak 

Internship 
program 

4. 
félévet 
követő 

nyár 

4 hét (120 óra) 
nappali 

tagozaton 

gyakorlati 
jegy 

5 nem 

Vidékfejlesztési 
agrármérnök 
alapképzési szak 

szakmai 
gyakorlat 

7. 480/240 ó/félév gyakorlati 
jegy 

30 igen 

munka-
gyakorlat 

4. 90 ó (három hét 
egybefüggően)/ 

félév 

gyakorlati 
jegy 

0 nem 

Vidékfejlesztési 
agrármérnök 
mesterképzési szak 

Összefüggő 
szakmai 
gyakorlat  

4. 180 ó (6 hét 
egybefüggően)/ 

félév 

gyakorlati 
jegy 

7 igen 

 
A MUNKAGYAKORLAT 

Háromhetes gyakorlati időszak csak a Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési 
szakon.  

A szak KKK-ja alapján a szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti 
képzéshez kapcsolódóan összesen, legalább három hét gyakorlati képzésből, valamint egy 
félévig tartó szakmai gyakorlatból áll, amely külső gyakorlati helyen is megszervezhető. Az 
utóbbi a képzés összefüggő szakmai gyakorlata. 

A munkagyakorlat szervezése a negyedik félév szorgalmi időszakának elején történik. 
 

Szakdolgozat és diplomadolgozat készítés 
 

A SZIE Kaposvári Campus Gazdaságtudományi Karán a különböző képzési szinteknek 
megfelelő szabályzatok kerültek kidolgozásra. A FOSZK képzésben résztvevő hallgatók 
részére a „Záródolgozat készítési szabályzat”, az alapképzésen résztvevő hallgatók részére 
a „Szakdolgozat készítési szabályzat”, a mesterképzésben résztvevőkre pedig a 
„Diplomadolgozat készítési szabályzat” az irányadó. Említett szabályzatok a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat függelékét képezik. 
 

Tudományos diákkör 
 

Karunkon 2005-ben került sor az első önálló Tudományos Diákköri Konferencia 
megrendezésére. 2007-ben hallgatóink 75%-os eredményességgel tértek a haza a XVIII. 
Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról. 

A következő években a kari munka egyre szervezettebbé vált, amely több elismerést is 
hozott magával. Hallgatóink munkái az országos versenyeken az Agrártudományi, a 
Közgazdaságtudományi és az Informatikai területeken sikeresen szerepeltek. 
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Az Egyetem társkaraival együtt 2011-től megrendezzük az Egyetemi Tehetségnapot, 
amelyen a kari fordulókon továbbjutott hallgatók kapnak lehetőséget egy kibővített 
szakmai zsűri és jelentős sajtónyilvánosság előtt kutatásaik bemutatására. 

Eredményeiket egy intézményi közös kiadású összefoglaló gyűjteményben is 
megjelenítjük nyomtatott formában. Emellett a kari konferenciákon sikeresen szereplő 
hallgatók munkái a „Junior kutatók tudományos diákköri munkái a Kaposvári Egyetem 
Gazdaságtudományi Karán” című offline kiadványban is szerepelnek. A kiemelkedő 
diákkörösök lehetőséget kaptak továbbá a Kar gondozásában megjelenő lektorált 
tudományos folyóiratokban közlemény megjelentetésére. 

Több korábbi Tudományos Diákkörös hallgatóink ma már Karunk egyetemi oktatói, 
illetve PhD hallgatói gárdáját erősíti.  
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Pedagógiai Kar 
 

A Kar központi elérhetőségei 
 
E-mail: pk.titkarsag@szie.hu  
Tel.: +36 82/505-810 
http://pk.ke.hu  
 

A Kar bemutatása 
 
A kaposvári pedagógusképzés gyökerei a 19. századig nyúlnak vissza. A református 

felekezeti képzőnek induló, majd báró Eötvös József egykori vallás- és közoktatásügyi 
miniszter által alapított állami intézmény 1869-ben kezdte meg a működését. 1975-ben a 
tanítóképző intézetet főiskolává nyilvánították. 1982-től képzünk felsőfokú 
óvodapedagógusokat, és ugyanettől az évtől indult a gyógypedagógus-képzés is, majd 
2014-től a csecsemő és kisgyermeknevelő alapszak. 2000-ben jött létre a Kaposvári 
Egyetem, amikor pedagógusképző intézményünk az Egyetem Pedagógiai Karává vált. 2020. 
augusztus 1-től a Szent István Egyetem Kaposvári Campus Pedagógiai Karaként folytatjuk a 
munkánkat. 

A Kar 2004-ben költözött a jelenlegi, jól felszerelt, új épületbe, amely a 21. századi 
kihívásoknak megfelelő előadótermekkel, laborokkal, szemináriumi termekkel rendelkezik. 
A Kar az ország egyik legszebb egyetemi Campusának parkosított területén helyezkedik el. 

Karunknak vezető szerepe van a Dél-Dunántúl régió pedagógusképzésében. 
Meghatározó arányban biztosítjuk a régió pedagógusainak az utánpótlását. A regionális 
funkció mellett a Kar képzési portfóliója országos viszonylatban is kiemelkedő és 
egyedülálló. A pedagógusképzési területen elérhető szakok a koragyermekkori nevelés 
teljes palettáját kínálják. A kisgyermeknevelő, óvodapedagógus és tanító szakokkal lefedjük 
a 0‒12 éves gyermekek nevelésére-oktatására történő felkészítést, amit speciális módon 
egészít ki és tesz teljessé a minden életkori csoportot átölelő gyógypedagógia. Ezekre az 
alapszintű képzésekre neveléstudományi mesterképzés épül, továbbá számos pedagógus 
továbbképzési szak közül választhatnak az érdeklődők. Karunk az országban az egyetlen 
egyetemi kar, ahol a koragyermekkorral és gyógypedagógiával foglalkozó összes 
pedagógusképzés és a ráépülő neveléstudományi mesterképzés is egy helyen 
megtalálható. A képzési kínálatunkkal összhangban a kar oktatóinak kutatásai elsősorban a 
koragyermekkora, a 0–12 éves korú gyermekek fejlesztési lehetőségeire és fejlesztési 
módszereire összpontosítanak.  

Pedagógusképzési hagyományaink arra köteleznek bennünket, hogy a köznevelés 
változásaira érzékenyen és rugalmasan reagáljunk, a felkészítés gyakorlatorientált jellegét 
megőrizzük, képzéseinket alkalmazott és fejlesztő kutatásokkal támogatva kiváló 
színvonalra törekedjünk. Munkánkat hallgatóközpontúság, családias légkör jellemzi. 
Hallgatóink között sokan vannak, akik második, harmadik diplomájuk megszerzésére is 
minket választanak. A Pedagógiai Kar vonzereje a szakmai tudás mellett a személyes 
kapcsolatok minőségében, a Campus barátságos légkörében rejlik. 
 
 

mailto:pk.titkarsag@szie.hu
http://pk.ke.hu/
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A Kar vezetői, elérhetőségeik 
 
Prof. Dr. Józsa Krisztián egyetemi tanár, dékán 
E-mail: Jozsa.Krisztian@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-810 
 
Bencéné dr. Fekete Anikó Andrea egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes 
E-mail: Bencene.Fekete.Aniko.Andrea@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-898  
 

Dékáni Titkárság munkatársai 
 
Borné Péter Orsolya kari titkár 
E-mail: Borne.Peter.Orsolya@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-810  
 
Tóth Ildikó oktatási ügyintéző 
E-mail: Toth.Ildiko.peda@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-898 
 
Takács Erika gazdasági ügyintéző 
E-mail: Takacs.Erika@szie.hu  
Tel.: 06 (82) 505-898 
 

A Kar szervezeti egységei, vezetőik és elérhetőségeik 
 
Gyógypedagógiai Intézet 
Intézetigazgató: Gelencsérné dr. Bakó Márta egyetemi docens 
Új tanügyi épület, 1. emelet 156. iroda 
 

Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Intézeti Tanszék 
Intézeti tanszékvezető: Gelencsérné dr. Bakó Márta egyetemi docens 
Új tanügyi épület, 1. emelet 156. iroda 
 
Logopédia Intézeti Tanszék 
Intézeti tanszékvezető: Dr. Szili Katalin egyetemi adjunktus 
Új tanügyi épület, 1. emelet 118. iroda 
 
Pszichopedagógia Intézeti Tanszék 
Intézeti tanszékvezető: Kátainé dr. Lusztig Ilona egyetemi adjunktus 
Új tanügyi épület, 1. emelet 120. iroda 
 

Neveléstudományi Intézet 
Intézetigazgató: Dr. Podráczky Judit egyetemi docens 
Új tanügyi épület, 1. emelet 131. iroda. 
 
 

mailto:Borne.Peter.Orsolya@szie.hu
mailto:Takacs.Erika@szie.hu
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Pedagógia-Pszichológia Intézeti Tanszék 
Intézeti tanszékvezető: Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes Anikó főiskolai tanár 
Új tanügyi épület, 1. emelet 156. iroda 
 
Szakmódszertani Intézeti Tanszék 
Intézeti tanszékvezető: Dr. habil. Albert Gábor egyetemi docens 
Új tanügyi épület, 1. emelet 148. iroda 
 

Társadalom- és Kultúratudományi Intézet 
Magyar Nyelvi és Kultúratudományi Intézeti Tanszék 
Társadalomtudományi Intézeti Tanszék 

Intézetigazgató, intézeti tanszékvezető: Dr. habil. Kovács Zoltán egyetemi docens 
Új tanügyi épület, 2. emelet 213-215. iroda 
 
Pedagógus-továbbképzési Központ  
Központvezető: Gyöngyösiné Szabó Judit ügyvivő szakértő 
Tanügyi épület, földszint 23. iroda  
 

Hallgatói ügyekben eljáró kari testületek és személyek 
 
Dékán: 
Prof. Dr. Józsa Krisztián egyetemi tanár Jozsa.Krisztian@szie.hu 
Fogadóóra: e-mail üzenet formájában előzetes időpontfoglalás szükséges. 
 
Oktatási dékánhelyettes, a kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság elnöke, a kari 
Oktatási, Minőségügyi Bizottság elnöke: 
Bencéné dr. Fekete Anikó Andrea egyetemi docens 

Bencene.Fekete.Aniko.Andrea@szie.hu 
Fogadóóra: e-mail üzenet formájában előzetes időpontfoglalás szükséges. 
 
Egyetemi Diákjóléti Bizottság kari delegáltja 
Bencéné dr. Fekete Anikó Andrea egyetemi docens 

Bencene.Fekete.Aniko.Andrea@szie.hu 
Fogadóóra: e-mail üzenet formájában előzetes időpontfoglalás szükséges. 
 

A kar képzései 
 
Alapképzések: 

- Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak nappali és levelező 
munkarend; 

- Gyógypedagógia alapképzési szak nappali és levelező munkarend; 
- Óvodapedagógus alapképzési szak nappali és levelező munkarend; 
- Tanító alapképzési szak nappali és levelező munkarend. 

Mesterképzés: 
- Neveléstudomány mesterképzési szak nappali és levelező munkarend. 
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Szakirányú továbbképzések: 
- Digitális médiakommunikáció területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő 

szakirányú továbbképzési szak; 
- Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzési szak; 
- Fejlesztő biblioterápia szakirányú továbbképzési szak; 
- Gyógypedagógia alapképzési szak – pszichopedagógia szakirány szakirányú 

továbbképzési szak; 
- Gyógypedagógia alapképzési szak – tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakirány szakirányú továbbképzési szak; 
- Gyógypedagógia alapképzési szak – logopédia szakirány szakirányú 

továbbképzési szak; 
- Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-

szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak; 
- Kora gyermekkori intervenció területén pedagógus szakvizsgára felkészítő 

szakirányú továbbképzési szak (budapesti helyszínen is); 
- Köznevelési mestervezető szakirányú továbbképzési szak; 
- Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 

(budapesti helyszínen is); 
- Mérési-értékelési feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú 

továbbképzési szak; 
- Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak; 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak; 
- Tanító szak kiegészítő műveltségterületi képzés szakirányú továbbképzési szak; 
- Társállat-terápiás fejlesztő szakember szakirányú továbbképzési szak. 

 
Szakmai gyakorlat 
 

A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben 
az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges 
munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, a gyakorlati 
készségek, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, 
feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség 
fejlesztése. A szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak. 

A hallgatók a gyakorlat ideje alatt is a Kar teljes jogú hallgatói, érvényes rájuk az 
Egyetem tanulmányi- és vizsgaszabályzata. Ezzel együtt kötelesek figyelembe venni, 
megismerni és alkalmazni a fogadó intézmény pedagógiai programját, helyi tanterveit, 
házirendjét, Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

A Kar minden alapképzési és mesterképzési szakán kötelező szakmai gyakorlatot 
teljesíteni. A szakmai gyakorlatra alapképzésben az adott szak és munkarend 
mintatantervében meghatározott félévében kerül sor.  

A szakmai gyakorlat felvételének és teljesítésének részletes követelményeit, valamint 
a vonatkozó határidőket a kari gyakorlati képzésre vonatkozó leírás – Útmutató és Ügyrend 
a hallgatók gyakorlati képzésének dokumentálásáról – szabályozza, ami a Neptun Meet 
Street felületen érhető el. A gyakorlat félévenkénti bontású leírását, tartalmát, 
munkaformáit, időbeli ütemezését a Gyakorlati képzési útmutató képzési füzet 
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tartalmazza, melyet a hallgató köteles az első gyakorlat kezdete előtt megvásárolni. A 
gyakorlati képzési füzet nélkül nem mehet a hallgató záróvizsgázni (a záróvizsgát követően 
azt visszakapja). 

A gyakorlatokról, a gyakorlóhelyekről és a gyakorlati beosztásról a szakfelelős, illetőleg 
a gyakorlatvezető tájékoztatja a hallgatókat, aki a jelzett dokumentumokat írásos formában 
is elérhetővé teszi számukra.  

Amennyiben a hallgató számára a kötelezően teljesítendő gyakorlat külső helyszínen 
történik, a hallgató maga keresi fel a fogadó intézményt. A megkereséskor a gyakorlat 
típusától függően a hallgató köteles a „Szakmai gyakorlat adatkérő lap”, vagy „Befogadó 
nyilatkozat” című nyomtatványt a fogadó intézmény vezetőjével 3 példányban kitöltetni (1 
pld. az egyetem, 1 pld. a fogadó intézmény, 1 pld. a hallgatóé), és azt a megadott határidőre 
visszajuttatni a szakfelelősnek/gyakorlatvezetőnek. Csak az intézmény által kiadott, 
hiánytalanul és pontosan kitöltött adatlapot fogadjuk el! A hallgató befogadó nyilatkozatot 
töltet ki a fogadó hellyel amennyiben a gyakorlat nem haladja meg a 6 hetet. A Nemzeti 
Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 44. §, valamint a 230/2012 (VIII.28.) 14. – 16. 
§ értelmében a felsőoktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely együttműködési 
megállapodást köthet a felsőoktatási intézmény hallgatóinak szakmai gyakorlata 
biztosítására. A megállapodást meg kell kötni, ha a szak, felsőoktatási szakképzés képzési 
és kimeneti követelményei hat hetet vagy annál hosszabb szakmai gyakorlatot határoznak 
meg. 

A hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát a képzési program 
keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati 
képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy 
külső gyakorlóhelyen vagy a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a 
felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó 
szervezetben. A képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett 
szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor 
kerülhet.  

A hallgató a gyakorlat teljesítését a gyakorlati képzési füzetben történt 
teljesítésigazolással, továbbá együttműködési megállapodás esetén a fogadó intézmény a 
teljesítést a Gyakorlat teljesítési és értékelési nyomtatvánnyal (2. sz. melléklet) igazolja, 
mely az együttműködési megállapodás melléklete.  

A szakfelelős/gyakorlatvezető a hallgatót a gyakorlat végzése alatt segíti és irányítja, a 
fogadó intézménnyel kapcsolatot tart és segíti a közös munkát.  
 

Szakdolgozat és diplomadolgozat készítés 
 

A szakdolgozat/diplomamunka továbbá a portfólió (továbbiakban szakdolgozat) 
készítés általános szabályait, tartalmi és formai követelményeit és az egyes szakokra 
vonatkozó részletes feltételeket a kari szabályzat tartalmazza. 

Szabályzat elérhetősége: kari honlap (pk.ke.hu/oktatás menüpont) valamint a Neptun 
Meet Street felület. 
 
A szakdolgozat célja 

A szakdolgozat, diplomamunka (a továbbiakban: szakdolgozat) a szak képzési és 
kimeneti követelményeiben rögzített,  a tanulmányok lezárásakor írt dolgozat. A 
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szakdolgozat a hallgató önálló munkája, melynek elkészítésénél be kell tartani az adott 
tudományterület hivatkozási és idézési szabályait.  

A szakdolgozat a képzés tanulmányaival összefüggő tárgykörökre épülő, tudományos 
igénnyel készült, önálló írásmű, mely igazolja, hogy a hallgató képes a választott témában 
való elmélyülésre, annak szakszerű feldolgozására, az elsajátított ismeretanyag önálló 
alkalmazására és bemutatására.  

A szakdolgozat tükrözi a hallgató tájékozottságát a témára vonatkozó hazai és 
nemzetközi szakirodalomban, valamint szakmai ítélőképességét az eredmények elemző, 
kritikai és összegző áttekintése során.  

A szakdolgozat elkészítése és sikeres megvédése az oklevél kiadásának a feltétele. 
Az alapképzésben (BA), a mesterképzésben (MA) résztvevő hallgatónak a záróvizsgára 

bocsátás feltételeként szakdolgozatot, a kiegészítő műveltségterületi képzésben 
záródolgozatot, a szakirányú továbbképzésben portfóliót kell készíteni. A mesterképzésben 
résztvevő hallgatónak a szakdolgozatban olyan önálló szakmai véleményt alkotnia, 
melyben jól azonosíthatóan jelenik meg a kritikai elemzés, a releváns pedagógiai 
problémákra való reflexió, valamint az elméleti, empirikus vagy fejlesztést vizsgáló kutatási 
algoritmus. 

A szakdolgozat/diplomamunka leadási határidejét a tanév időbeosztása határozza 
meg. Késedelmes leadásra maximum egy hét időtartamig különeljárási díj megfizetése 
mellett van mód. A határidő mulasztása jogvesztő! 
 
A szakdolgozati témák meghirdetése 

Az oktatási szervezeti egységek minden tanévre kötelesek szakdolgozati témákat 
felajánlani a hallgatóknak. A témajegyzéket az oktatási egységeknek a megelőző oktatási 
félévében a szakfelelős jóváhagyásával, április 15-ig, illetve október 15-ig kell közzétenni a 
tanulmányi rendszerben (a továbbiakban TR). 

A szakdolgozat témáját, témavezetőjét az illetékes tanszék vezetője vagy az általa 
kijelölt személy hagyja jóvá írásban az (1) bekezdés szerinti határidőt követő egy hónapon 
belül. A jóváhagyott témákat a TR-ben közzé kell tenni. 

A hallgató jogosult önállóan is témát javasolni, amelynek elfogadásáról a témában 
illetékes oktatási egység vezetőjének javaslatára a tanszékvezető dönt. 

A hallgató az oktatási egységek által közzétett témák közül legkésőbb a szakdolgozat 
leadását megelőző harmadik, szakirányú továbbképzésnél a leadást megelőző második 
félévben. Amennyiben a szak tanterve a szakdolgozat-készítés megkezdését korábbi félévre 
írja elő, akkor a választás értelemszerűen az adott félévet megelőző félév szorgalmi 
időszakának végére tolódik. 

A hallgató jogosult a szakdolgozat témáját megváltoztatni, de a változtatás időpontja 
és a záróvizsga időpontja között legalább 6 hónapnak kell eltelnie. A konzulens 
személyének módosulását a 2. mellékletben szereplő téma- és konzulens-változtatási lapon 
be kell jelenteni az új témavezető tanszékére. 
 
A dolgozat konzultálása 

A hallgatót a szakdolgozat elkészítésében egy vagy több témavezető (konzulens) segíti. 
Témavezető a Kar oktatója, tudományos kutatója, valamint az Egyetemmel megbízási 
jogviszonyban álló személy (belső konzulens), illetve az Egyetemmel foglalkoztatási 
jogviszonyban nem álló, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember (külső konzulens) 
lehet. 
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Külső témavezető esetén – a téma engedélyezésével egyidejűleg – belső konzulens 
kijelölése is kötelező. A külső konzulensnek a szakdolgozat témájához illeszkedő 
kompetenciákkal kell rendelkeznie. A külső konzulens személyét egyeztetni kell a belső 
konzulenssel. 

A hallgatónak a konzulens útmutatásai és feladatai alapján kell összeállítania a 
dolgozatát. Amennyiben a hallgató nem veszi figyelembe témavezetője javaslatait, illetve 
nem teljesíti a feladatokat, úgy a konzulens megtagadhatja a szakdolgozat vezetését. Ezt a 
tényt az oktató köteles bejelenteni a tanszékvezetőjének, aki új konzulenst jelöl ki. 

 A konzulens a tantervben rögzített félévekben a hallgató számára feladatokat határoz 
meg, ezek végrehajtását nyilvántartja, értékeli, és a félév végén a hallgató elektronikus 
leckekönyvébe bejegyzi. A félév végi aláírás feltétele a konzultációkon való megjelenés, az 
adott félévre, konzultációkra megbeszélt feladatok elkészítése (pl. irodalomgyűjtés, 
vázlatkészítés, kutatási terv, egyes részek megírása stb.). 
 
A dolgozat benyújtása 

Az elkészített szakdolgozatot a hallgató köteles kinyomtatott és elektronikusan 
rögzített formában is a Tanév Rendjében meghatározott időpontig benyújtani a 
tanszékére/intézetére, vagy a kar dékáni hivatalába és elektronikusan feltölteni a TR-be. 

A benyújtási határidő legfeljebb egy héttel hosszabbítható meg a Térítési és Juttatási 
Szabályzatban megjelölt összegű szolgáltatási díj befizetése mellett. A szakdolgozat 
benyújtását követően nincs mód annak módosítására, javítására.  

A szakdolgozat benyújtásakor a dolgozathoz mellékelni kell a 7. mellékletben szereplő 
nyilatkozatot, amelyben a hallgató nyilatkozik arról, hogy a dolgozat a saját munkája. A 
dolgozattal együtt be kell nyújtani a konzulens nyilatkozatát is (8. melléklet). A dolgozatot 
egy példányban, fekete műbőr kötésben, és egy digitális formátumban kell beadni az 5. 
mellékletben szereplő külsőborító-minta alapján. A 7–8. nyilatkozatokat a kinyomtatott 
dolgozatba be kell köttetni, illetve a digitális formátumhoz elektronikusan csatolni kell. 

A szakdolgozat beadása akkor tekinthető befejezettnek, ha a hallgató annak anyagát 
elektronikusan feltöltötte az TR-be. 

 
A dolgozat bírálata 

A szakdolgozatot a benyújtást követő 30 munkanapon belül el kell bírálni. A 
szakdolgozat bírálatára az intézetvezető/intézeti tanszékvezető egy vagy több bírálót 
(opponenst) kér fel. Egy bírálat esetén a bíráló személye nem lehet azonos a konzulensével.  

A szakdolgozat bírálatának megismerésére a hallgatónak legkésőbb 3 munkanappal a 
védést megelőzően lehetőséget kell biztosítani. 

Ha a hallgató szakdolgozatát a bíráló elégtelenre értékeli, az intézetvezető/intézeti 
tanszékvezető újabb bírálót kérhet fel, aki 5 munkanapon belül elkészíti a bírálatát. 
Amennyiben a szakdolgozatot a 2. bíráló is elégtelenre minősíti, a hallgató záróvizsgára 
nem bocsátható. 

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián helyezést elért dolgozatot – ha az 
megfelel a szakdolgozattal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek – a 
Kar vezetője bírálat nélkül, jeles minősítéssel elfogadhatja. Az elfogadás csak a belső- és a 
külső bíráló véleményét helyettesíti, a szakdolgozat megvédése ebben az esetben is 
kötelező. 

A bizonyítottan plágium tartalmú szakdolgozat nem fogadható el, és készítőjével 
szemben fegyelmi eljárást kell indítani. 
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A dolgozat védése 

A szakdolgozat megvédése a záróvizsga része, amely bizottság előtt történik, és amely 
időben elkülönülhet a záróvizsga szóbeli részétől. Az egyes szakok záróvizsgarendje 
rendelkezik arról, ha a védés a záróvizsga szóbeli részétől eltérő időpontban kerül 
megszervezésre. Ebben az esetben a minimum 3 fős bizottság elnökét az egyetem főiskolai 
docensei, főiskolai tanárai, valamint egyetemi docensei és egyetemi tanárai közül a dékán 
bízza meg, a tagokat az oktatási dékánhelyettes kéri fel. 

A védés során a hallgató szóban vagy digitális prezentáció segítségével 10–15 percben 
bemutatja a dolgozatát. A védés alkalmával meg kell győződni arról, hogy a hallgató 
szakdolgozatát maga készítette-e, valamint bizonyítania kell a szakdolgozat témájában való 
tájékozottságát, a források és a szakirodalom ismeretét. 
 
A portfólió célja 

A portfólió olyan dokumentumok gyűjteménye, amely valakinek egy bizonyos 
területen szerzett tudását (ismereteit, képességeit), attitűdjeinek alakulását, a terület 
autonóm és felelős művelésére való alkalmasságát mutatja be. 

A portfólió szó maga (hordozható) dokumentumgyűjteményt, szakértői dossziét jelent. 
A pedagógiai portfólió olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján megítélhető, hogy a 
képzés során a pedagógus szakmai fejlődését milyen sikerek, nehézségek kísérték, és 
mindezek hogyan tükröződnek szakmai kompetenciáiban. 

A portfólió a pedagóguskompetenciák fejlődését egyrészt a tények tükrében, másrészt 
az önértékelés alapján dokumentálja. 
 

A portfólió azzal a céllal készül, hogy a pedagógus bemutathassa kompetenciáinak 
fejlettségét. Ennek érdekében a dokumentáció elkészítésénél olyan részletességre és 
szakszerűségre érdemes törekedni, amelyből a portfólió értékelője is meg tudja ítélni a 
pedagógus tényszerű és önreflexiókban is azonosítható szakmai fejlődését. 

 
A portfólió elkészítése során a következő lépéseket célszerű követni: 

1. A képzés során készített saját munkák áttekintése, 
2. A szakmai fejlődés szempontjából jelentősnek tartottak kiválogatása, 
3. A kiválogatott dokumentumok rendezése (egymásra épülésük a szakmai fejlődés 

folyamatának szempontjából), 
4. Az egyes dokumentumokhoz reflexiók készítése, 
5. A reflexiók koherens rendszerbe rendezése. 

 
A szakmai anyagok kiválogatása és szerkesztése, valamint a hozzájuk fűzött reflexiók 

fókuszainak kiválasztása során ajánlott a pedagóguskompetenciák rendszerét is figyelembe 
venni. 

A hallgatóknak a „portfólió” típusú szakdolgozathoz is választaniuk kell témavezetőt a 
képzés oktatói közül. 
 
A portfólió értékelése 

A hallgató által benyújtott portfólió értékelési céllal készül, így a bíráló az értékelés 
során azt vizsgálja, hogy a személyes háttér bemutatása, a célirányosan kiválasztott 
dokumentumok, reflexiók és a mellékletek alkalmasak-e arra, hogy azokból hitelesen és 
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szakmailag megalapozottan lehessen következtetni a hallgató szakmai fejlődésére. A 
portfólió értékelése tehát nem a dokumentumok egyenkénti értékelését jelenti, hanem a 
dokumentumokkal bizonyított kompetenciák értékelését. 
 
A portfólió védése 

A védés során a hallgató 15 perces prezentációban ismerteti a portfólió azon elemeit, 
amelyeket szakmai fejlődése szempontjából a legfontosabbnak tart.  A prezentáció 
keretében reflektál a portfólió értékeléséhez csatolt kérdésekre. Ezt követően válaszol a 
bizottság további kérdéseire, melyek arra biztosítanak lehetőséget, hogy a hallgató 
indokolhassa állításait, érvelhessen döntései és problémamegoldó elképzelései mellett, 
részletsebben is kifejthesse pedagógiai nézeteit, szakmai elképzeléseit. 

 
 

Tudományos diákkör 
 

Tehetséggondozási tevékenységünk mottója Széchényi István kétszáz éves 
megállapítása: “Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik”.  

A jövő nemzedék elkötelezett támogatóiként kiemelt figyelmet szentelünk a 
tehetséggondozásnak és a kutatói utánpótlás nevelésének, valamint a tudományos munka 
iránt érdeklődő hallgatók felkarolásának. A Tudományos Diákkör (TDK) a Kar meghatározó 
képzőhelye a tehetséges hallgatók számára, akiknek önképző formában biztosítunk 
lehetőséget az egyes műhelyekben folyó kutatási és innovációs projektekhez való 
csatlakozásra. Ezáltal a kötelező tananyagon túlmutató elméleti és gyakorlati tudást 
szerezhetnek a hallgatók. A TDK-kutatásokat végző diákok ily módon integrálhatók a 
kutatócsoportok munkájába, részt vehetnek a kutatói munkamegbeszéléseken, ahol 
tudományos ismereteiket bővíthetik, valamint megtanulhatják a saját eredményeik 
értékelését és mások munkájának megbecsülését, elsajátíthatják a tudományos kutatás 
etikai szabályait. 

A Pedagógiai Kar évtizedek óta részt vesz a Tudományos Diákköri Mozgalomban. A Kar 
tehetségfejlesztési stratégiája a Czeizel-féle tálentum modellre épül. A háromlépcsős 
Tudományos Kari Diákköri rendszer a neveléstudomány és határterületeinek elmélyültebb 
megismerését teszi lehetővé. A diákköri tevékenység nyilvános, a hallgatók kutatási 
tevékenységének támogatásában meghívott külső szakemberek is részt vesznek.  

Az elmúlt évtizedben létrejött egy olyan kiváló akkreditált Tehetségpont, amely immár 
a kaposvári campuson tehetséggondozó hálózatot működtet.  
 
SZAKKOLLÉGIUMOK 
 
Csokonai Vitéz Mihály Szakkollégium 

2012-ben alakult meg a Csokonai Vitéz Mihály Szakkollégium, amely kurzusok, 
előadások, konferenciák, viták szervezésével széleskörű szakmai ismeretek megszerzését, 
a reális és kritikus társadalomszemlélet, továbbá a problémák komplex megközelítésének 
kialakítását célozza. A Szakkollégium elsősorban a tagok öntevékenységére épít, fontosnak 
tartja a közös értékeken és együttes cselekvésen alapuló közösségi életforma kereteinek, 
valamint a demokratikus magatartásformák elsajátítását segítő önkormányzatnak és a 
vélemények sokszínűségét biztosító nyilvánosságnak a megteremtését. A Szakkollégium 
tagjai elméleti és gyakorlati síkon is elsajátíthatják az alapvető tantervi ismereteken 
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túlmutató ismeretanyagokat, mélyebben megismerhetnek egy-egy választott területet, 
bővíthetik szakmai látókörüket. 

A szakkollégisták aktívak az önkéntes társadalmi szerepvállalásban, jelentős számban 
vállalnak leendő szakmájukhoz kapcsolódó önkéntes tevékenységet. 

 
Roma Szakkollégium 

A Roma Szakkollégium 2012-ben alakult, a négy kar hallgatói számára biztosít a 
tantervi követelményeken túlmutató lehetőségeket. 

Alapításakor az alábbi célokat tűzte ki: a roma hallgatók tehetséggondozása (egyéni 
kutatási programok, egyéni kutatási eredmények bemutatása, konferenciákon való 
részvétel, különös tekintettel a TDK, OTDK dolgozatok készítésére, tudományos és egyéb 
pályázatokon való részvétel, szakkollégiumi konferenciákon való részvétel), továbbá a roma 
identitás elmélyítése (szabadidős programok és roma kulturális rendezvények szervezése 
és azokon való részvétel, mind belföldi, mind külföldi szakkollégiumokkal, szakmai 
közösségekkel, civil szervezetekkel, egyetemhez kötődő szakmai közösségekkel való 
kapcsolat, szakmai és kulturális együttműködés, roma/cigány témájú kurzusokon és 
előadásokon való részvétel). 
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Rippl-Rónai Művészeti Kar 
 

A Kar központi elérhetőségei 
 
Tel.: 06 (82) 520-500 
http://www.mk.ke.hu/ 
 

A Kar bemutatása 
 

A Rippl-Rónai Józsefről elnevezett Művészeti Kar a magyarországi művészeti és 
művészetközvetítő képzésben egyedi, a tárgyalkotó, média és előadó-művészeti ágakat 
magába foglaló szellemi-kreatív műhely. Célja hozzájárulni Magyarország és a régió kreatív 
ipari potenciáljának növeléséhez, országosan és nemzetközileg is versenyképes művészeti 
képzési portfolió kialakítása. A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kara olyan 
intézményként definiálja önmagát, amely valamennyi képzését hangsúlyosan kezeli, s 
amely képes közösségi, helyi és regionális szinten is megjeleníteni és működtetni azt a 
gondolatiságot, amelyet a változó gazdasági és társadalmi környezet, a folyamatos 
megújulás igénye követelményként fogalmaz meg a jövendő alkotó értelmisége számára. 
A Rippl-Rónai Művészeti Kar képzési és működési struktúrájában versenyképes, és képes a 
magyar és európai kulturális értékek megőrzésére, továbbadására. Oktatói vallják, hogy a 
fejlődés záloga a minőségi oktatás, a magas színvonalú szakmai képzés, a korszerű tudás 
átadása. A Rippl-Rónai Művészeti Kar küldetésének tekinti, hogy felkészült és tájékozott és 
a munkaerőpiacon nemzetközileg is értékes tudással rendelkező alkotókat és kreatív 
szakembereket képezzen, és hogy a Kar, mint szellemi és alkotó központ az Egyetem 
közvetlen és tágabb környezete számára is a fejlődés fontos és megkerülhetetlen tényezője 
legyen. 

A Rippl-Rónai Művészeti Kar Kaposvár belvárosában található. A kari épületekkel 
körbezárt belső udvaron parkosított terület és egy sportpálya található. A 10.283 m2-es 
oktatási épületegyütteshez kapcsolódik egy 260 fős egyetemi kollégiumi épület. A 
főépületben található a K.B. Galéria, ahol hazai és nemzetközi művészek alkotásai, a 
kiemelkedő minőségű hallgatói munkák, diplomamunkák kerülnek bemutatásra. 

Jelenleg négy intézet alkotja a Kar szervezetét, a Színházi Intézet, a Média Intézet, a 
Vizuális Intézet és az Elméleti Intézet. A Kar kulturális centrumként 2017 óta nagyszínpadi 
jelenléttel is jelen van a somogyi megyeszékhely életében, az egykori „Latinka” 2017 óta 
szolgálja Németh Antal Színművészeti és Kulturális Központként a megye művészeti 
felsőoktatásának és művészeti életének szerves kapcsolatát. 
 

A Kar vezetői, elérhetőségeik 
 
Dr. Hatos Pál egyetemi docens, dékán 
E-mail: hatos.pal@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 502-500/4000 mellék 
 
Pecsics Mária DLA egyetemi docens, oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes 
E-mail: pecsics.maria@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 502-500/4001 mellék 

mailto:hatos.pal@szie.hu
mailto:pecsics.
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Dr. Baki Péter egyetemi docens, tudományos (művészeti) és innovációs dékánhelyettes 
E-mail: baki.peter@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 502-500/4101 mellék 
 

Dékáni Titkárság munkatársai 
 
Gálné Bierer Judit kari titkár 
E-mail: galne.bierer.judit@szie.hu  
Tel.: 06 (82) 502-500/4100 mellék 
 
Baloghné Hetesi Anita dékánhelyettesi titkárnő, intézeti titkár (Elméleti Intézet) 
E-mail: baloghne.hetesi.anita@szie.hu  
Tel.: 06 (82) 502-500/4101 mellék 
 
Bodó Katalin intézeti titkár (Színházi Intézet, Vizuális Intézet) 
E-mail: bodo.katalin@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 502-500/4201 mellék 
 
Fazekas Nikoletta intézeti titkár (Média Intézet, Vizuális Intézet) 
E-mail: fazekas.nikoletta@szie.hu  
Tel.: 06 (82) 502-500/4300 mellék 
 
Tóth-Erdős Éva művészeti menedzser 
E-mail: toth-erdos.eva@szie.hu  
Tel.: 06 (82) 502-500/4005 mellék 
 
Kaponya-Simon Tünde művészeti menedzser (tartós távolléten) 
E-mail: kaponya-simon.tunde@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 502-500/4005 mellék 
 
Nádas Dávid stúdióvezető 
E-mail: nadas.david@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 502-500/4003 mellék 
 
Baka József András kommunikációs referens 
E-mail: baka.jozsef.andras@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 502-500/4004 mellék 
 
Simon Györgyné hivatalsegéd 
E-mail: simon.gyorgyne@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 502-500/4007 mellék 
 
Petőné Fülöp Éva jelmez- és kelléktáros 
E-mail: petone.fulop.eva@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 502-500/4644 mellék 
 

mailto:baki.peter@szie.hu
mailto:galne.bierer.judit@szie.hu
mailto:baloghne.hetesi.anita@szie.hu
mailto:bodo.katalin@szie.hu
mailto:fazekas.nikoletta@szie.hu
mailto:toth-erdos.eva@szie.hu
mailto:kaponya-simon.tunde@szie.hu
mailto:nadas.david@szie.hu
mailto:baka.jozsef.andras@szie.hu
mailto:simon.gyorgyne@szie.hu
mailto:petone.fulop.eva@szie.hu
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Horváth Gábor világosító technikus  
E-mail: horvath.gabor@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 502-500/4644, 4500 mellék 
 

A Kar szervezeti egységei, vezetőik és elérhetőségeik 
 
Média Intézet 
intézetigazgató: Pecsics Mária DLA egyetemi docens  
E-mail: pecsics. maria@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 502-500/4001 mellék 
 
Vizuális Intézet 
intézetigazgató: Gyenis Tibor DLA adjunktus 
E-mail: gyenis.tibor@szie.hu  
Tel.: 06 (82) 502-500/4201, 4300 mellék 
 
Színházi Intézet  
intézetigazgató: Kéri Katalin Vilma művésztanár 
E-mail: keri.katalin.vilma@szie.hu  
Tel.: 06 (82) 502 500/4201 mellék 
 
Elméleti Intézet 
intézetigazgató: Dr. Hatos Pál egyetemi docens 
E-mail: hatos.pal@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 502-500/4000, 4001 mellék 
 

Hallgatói ügyekben eljáró kari testületek és személyek 
 
Dékán: 
Dr. Hatos Pál egyetemi docens (hatos.pal@szie.hu) 
Fogadóóra: előzetes időpont foglalás szükséges a galne.bierer.judit@szie.hu e-mail címre 
küldött levélben. 
 
Oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes, a kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság 
elnöke: 
Pecsics Mária DLA egyetemi docens (pecsics.maria@szie.hu) 
Fogadóóra: előzetes időpont foglalás szükséges a baloghne.hetesi.anita@szie.hu e-mail 
címre küldött levélben. 
A Kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság feladatköre: Szent István Egyetem Szervezeti 
és Működési Szabályzat I. kötet (SZMR) 4. § (30) bekezdés alapján. 
 
Kari Oktatási, Minőségügyi Bizottság elnöke: 
Pecsics Mária DLA egyetemi docens, oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes 
(pecsics.maria@szie.hu) 
Fogadóóra: előzetes időpont foglalás szükséges a baloghne.hetesi.anita@szie.hu e-mail 
címre küldött levélben. 

mailto:horvath.gabor@szie.hu
mailto:pecsics.
mailto:gyenis.tibor@szie.hu
mailto:keri.katalin.vilma@szie.hu
mailto:hatos.pal@szie.hu
mailto:hatos.pal@szie.hu
mailto:galne.bierer.judit@szie.hu
mailto:pecsics.maria@szie.hu
mailto:baloghne.hetesi.anita@szie.hu
mailto:pecsics.maria@szie.hu
mailto:baloghne.hetesi.anita@szie.hu
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A Kari Oktatási, Minőségügyi Bizottság feladatköre: Szent István Egyetem Szervezeti és 
Működési Szabályzat I. kötet (SZMR) 4. § (32) bekezdés alapján. 
 

A kar képzései 
 
Alapképzések: 

- Fotográfia alapképzési szak nappali munkarendben; 
- Képalkotás alapképzési szak nappali munkarendben; 
- Látványtervezés alapképzési szak nappali munkarendben; 
- Média design alapképzési szak nappali munkarendben. 

Mesterképzés: 
- Fotográfia mesterképzési szak nappali munkarendben. 

Osztatlan képzés: 
- Színművész osztatlan képzés nappali munkarendben. 

Szakirányú továbbképzés: 
- Művészetmenedzsment szakirányú továbbképzési szak levelező 

munkarendben. 

 
Szakmai gyakorlat 
 

A szakmai gyakorlat a képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott 
időtartamban a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben, egyes szakok 
esetében művésztelepen, illetve más gyakorlóhelyen lehetőséget nyújt a megszerzett 
tudás és a gyakorlati készségek együttes alkalmazására, az elméleti és gyakorlati ismeretek 
összekapcsolására, a munkahely és munkafolyamatok megismerésére, a szakmai 
kompetenciák gyakorlására. Célja, hogy a hallgatók koncentráltan a képzésükhöz 
kapcsolódó szakspecifikus területeken dolgozhassanak meghatározott időintervallumon 
keresztül. 

A szakmai gyakorlat szervezett keretek között zajlik a Rippl-Rónai Művészeti Kar 
valamely műhelyében, vagy intézményi befogadó nyilatkozattal dokumentált külső szakmai 
gyakorlóhelyen, művésztelepen. A szakmai gyakorlóhelyet az Oktatási Hivatal 
nyilvántartásba veszi. A gyakorlóhely a hallgatóval hallgatói munkaszerződést köt. 
 

Szakdolgozat és diplomadolgozat készítés 
 
A Rippl-Rónai Művészeti Kar képzéseiben résztvevő hallgatók záróvizsgára bocsátásának 
feltétele 

- az osztatlan mesterképzésben (O) diplomaprodukcióban való részvétel és 
szakdolgozat készítése; 

- a művészeti mesterképzésben (MA) mestermunka (diplomamunka) / műleírás és 
szakdolgozat készítése; 

- a művészeti alapképzésben (BA) diplomatervezési feladat (diplomamunka) és 
szakdolgozat készítése; 

- a művészetközvetítői alapképzésben (BA) diplomatervezési feladat 
(diplomamunka) és műleírás készítése; 
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- egyes művészetközvetítői alapképzésben (BA) választhatóan szakdolgozat 
készítése; 

- a szakirányú továbbképzésben (SZTK) záródolgozat készítése. 
 

Tudományos diákkör 
 

A Rippl-Rónai Művészeti Karon évente átlagosan 30-40 hallgató vesz részt tevékenyen 
és folyamatosan a diákköri munkában. Az MDK/TDK, illetve tehetséggondozáshoz 
kapcsolódó pályázati lehetőségekkel támogatást tudtunk nyújtani az OMDK/OTDK-n való 
részvételre. A tehetséggondozás része külföldi művészek és szakemberek meghívásával 
zajló workshopok, speciális kurzusok megteremésének lehetősége. Tehetséges hallgatóink 
munkáiból kiadványokat jelentetünk meg, illetve a kari galéria folyamatos tematikus és 
egyéni kiállítások felhívásában szólítja meg a hallgatókat. Az művész- és alkotótelepek 
művészeti programjai lehetőséget biztosítanak a művészeti alkotások és kutatások 
megvalósulásához. A Makovecz Imre Művészeti Szakkollégium (MI) a kar hallgatóinak 
szellemi és közösségi műhelyeként működik. 

2019-ben a Rippl-Rónai Művészeti Kar adott otthont a XXXIV. OTDK/OMDK Művészeti 
és Művészettudományi Szekciójának, amelyen minden eddiginél több hallgató vett részt. 
 

Duális képzés 
 
Az EFOP-3.5.1-16-2017-00005 azonosító számú, „Duális és kooperatív felsőoktatási 

képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése a KE-n”című 
projekt keretén belül – további színházi partnereink mellett  - a Csiky Gergely Színházzal 
való együttműködés jelentős tananyagfejlesztési és tehetséggondozási lehetőségeket 
nyitott meg, melynek során a színművész képzésben a gyakorlati képzés terén olyan 
többletet kaphatnak a képesség- és kompetenciafejlesztés terén, mely egyrészt elősegíti a 
művészeti életben való munkába állást, másrészt segíti a művészeti képzés minőségi 
színvonalát és korszerűsítését. 

Kiemelendő eredmény a szakmai gyakorlóhelyek számának növekedése, színházakkal, 
független társulatokkal kötött keretmegállapodások, szakmai gyakorlati képzési 
megállapodások és közös rendezvények, projektek. 
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HALLGATÓI ÜGYEK 
 

Hallgatói tanulmányi ügyintézés rendje 
 

A tanulmányi ügyeik intézésével kapcsolatban az alábbiakra szeretnénk felhívni szíves 
figyelmüket: 

Minden hallgatónak saját magának szükséges és célszerű intéznie a tanulmányi 
ügyeivel kapcsolatos feladatait, ügyeit, amelyeket az illetékes Campus Tanulmányi 
Osztályon tehet meg. 

Az első és legfontosabb feladat az Oktatási Igazgatóság honlapján és a campus/kari 
honlapokon található információk elolvasása, hogy felkészülten fordulhasson a tanulmányi 
ügyintézőkhöz, ezzel megkönnyítve a saját helyzetét és az ügyintézés menetét. 

A legtöbb fontos információt megtalálja az Oktatási igazgatóság (http://oig.szie.hu/) 
honlapján és a NEPTUN TR-en keresztül. A hallgatói csoportok és évfolyamok tájékoztatása 
elektronikusan, a NEPTUN TR-en kívül e-mail üzenet formájában is történhet. Ezért a 
beiratkozáskor kiemelten fontos pontos és rendszeresen olvasott e-mail cím megadása, 
melynek változása esetén az új e-mail címet haladéktalanul be kell jelenteni a Neptunon 
keresztül vagy a Tanulmányi Osztályon. 

A tanulmányi ügyeket a tanulmányi ügyintézőjénél a hallgatói fogadóórák alatt tudja 
személyesen vagy telefonon intézni. 
 

Hallgatói félfogadási időszakok 
 

Budai Campus Tanulmányi Osztály 
 
Személyes hallgatói félfogadási időszakok a Budai Campus Tanulmányi Osztályon: 

- hétfő: 9.00-tól 12.00-ig; 
- kedd: hallgatói félfogadás szünetel; 
- szerda: 9.00-tól 12.00-ig; 
- csütörtök: hallgatói félfogadás szünetel; 
- péntek: 9.00-tól 12.00-ig. 

 
Telefonos hallgatói félfogadási időszakok a Budai Campus Tanulmányi Osztályon: 

- hétfő: 13.00-tól 14.00-ig; 
- kedd: a telefonos hallgatói félfogadás szünetel; 
- szerda: 13.00-tól 14.00-ig; 
- csütörtök: a telefonos hallgatói félfogadás szünetel; 
- péntek: a telefonos hallgatói félfogadás szünetel. 

 

  

http://oig.szie.hu/
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Georgikon Campus Tanulmányi Osztály 
 
Személyes hallgatói félfogadási időszakok a Georgikon Campus Tanulmányi Osztályon: 

- hétfő: 13.00-tól 15.00-ig; 
- kedd: a hallgatói félfogadás szünetel; 
- szerda: 13.30-tól 15.00-ig; 
- csütörtök: 09.30-11.30és 13.00-tól 15.00-ig; 
- péntek: 08.00-tól 11.00-ig. 

 

Gödöllői Campus Tanulmányi Osztály 
 
Személyes hallgatói félfogadási időszakok a Gödöllői Campus Tanulmányi Osztályon: 

- hétfő: 9.00-tól 12.00-ig; 
- kedd: hallgatói félfogadás szünetel; 
- szerda: 9.00-tól 12.00-ig; 
- csütörtök: hallgatói félfogadás szünetel; 
- péntek: 9.00-tól 12.00-ig. 

 

Károly Róbert Campus Tanulmányi Osztály 
 
Hallgatói félfogadási időszakok (személyes és telefonos): 

- hétfő: 9.00 - 11.30 óra 
- kedd: 13.00 - 15.30 óra 
- szerda: 9.00 - 11.30 óra 
- csütörtök: 13.00 - 15.30 óra 
- péntek: 8.00 - 12.00 óra 

 
Szombat: ügyeleti jelleggel a tanév/félév első 4 hetében: 

- szeptember 12. 8.00-12.00 óra 
- szeptember 19. 8.00-12.00 óra 
- szeptember 26. 8.00 – 12.00 óra 
- október 3. 8.00 – 12.00 óra 

 

Kaposvári Campus Tanulmányi Osztály 
 
Személyes hallgatói félfogadási időszakok a Kaposvári Campus Tanulmányi Osztályon: 

- hétfő: 13.00-tól 15.00-ig; 
- kedd: 08.00-tól 10.00-ig; 
- szerda: 13.00-tól 15.00-ig; 
- csütörtök: 13.00-tól 15.00-ig; 
- péntek: 08.00-tól 10.00-ig, a levelező munkarendű hallgatók számára: 12.00-tól 

14.00-ig 
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Szarvas képzési hely 
 
Személyes hallgatói félfogadási időszakok: 

- hétfő: 9.00-tól 12.00-ig; 
- kedd: hallgatói félfogadás szünetel; 
- szerda: 9.00-tól 12.00-ig; 
- csütörtök: hallgatói félfogadás szünetel; 
- péntek: 9.00-tól 12.00-ig. 

 

Oktatási Igazgatóság munkatársai 
 
Szalai Ferenc ügyvivő szakértő, mb. oktatási igazgató 
Főépület, földszint 5-6. szoba 
E-mail: oktatasi.igazgato@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1060 mellék 
 
Nagyné Kocsis Mónika igazgatási ügyintéző 
Főépület, földszint 22. 
E-mail: Nagyne.Kocsis.Monika@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1919 mellék 
 

Budai Campus Tanulmányi Osztály 
 
Szalai Ferenc ügyvivő szakértő, osztályvezető 
„K” épület, 1. emelet, 218. szoba 
E-mail: Szalai.Ferenc@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7239 
 
Merkl Máté Róbert (Neptun és Oktatásszervezési Osztály) 
ügyvivő szakértő, órarendszerkesztő 
E-mail: Merkl.Mate.Robert@szie.hu, bc.orarend@szie.hu  
 
ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR 
 
Aradi Judit ügyvivő szakértő, tanulmányi koordinátor 
„K” épület, 1. emelet, 209. szoba 
E-mail: Aradi.Judit@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7517 
 
Schümeky Péterné igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző) 
„K” épület, 1. emelet, 207. szoba 
E-mail: Schumeky.Peterne@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7294 
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Sonnevendné Járási Mária igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző) 
„K” épület, 1. emelet, 207. szoba 
E-mail: Sonnevendne.Jarasi.Maria@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7294 
 
KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
 
Molnár Luca ügyvivő szakértő, tanulmányi koordinátor 
„K” épület, 1. emelet, 210. szoba 
E-mail: Molnar.Luca@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7588 
 
Lavaj Flóra Réka igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző) 
„K” épület, 1. emelet, 205-206. szoba 
E-mail: Lavaj.Flora.Reka@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7593 
 
Pusztai Mercédesz igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző) 
„K” épület, 1. emelet, 205-206. szoba 
E-mail: Pusztai.Mercedsez@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7591 
 
TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI KAR 
 
Molnár Luca ügyvivő szakértő, tanulmányi koordinátor 
„K” épület, 1. emelet, 210. szoba 
E-mail: Molnar.Luca@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7588 
 
Tutor László igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző) 
„K” épület, 1. emelet, 205-206. szoba 
E-mail: Tutor.Laszlo@szie.hu 
Tel.: 06 (1) 305-7593 
 
GAZDASÁG - ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR (BUDAPEST KÉPZÉSI HELY)  
A Gödöllői Campus Tanulmányi Osztálynál 
 

Georgikon Campus Tanulmányi Osztály 
 
Horváth Dóra ügyvivő szakértő 
E-mail: Horvath.Dora@szie.hu 
Tel.: 06 (83) 545-198 
 
Simon Mária ügyvivő szakértő 
hallgatói pénzügyek, ösztöndíjak 
E-mail: Simon.Maria@szie.hu 
Tel.: 06 (83) 545-354 
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Mezősiné Tóth Krisztina igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző) 
E-mail: Mezosine.Toth.Krisztina@szie.hu 
Tel.: 06 (83) 545-002 
 
Herman Ferencné igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző) 
E-mail: Herman.Ferencne@szie.hu 
Tel.: 06 (83) 545-153 
 

Gödöllői Campus Tanulmányi Osztály 
 
Püspöki Magdolna ügyvivő szakértő, osztályvezető 
Főépület, földszint 2. szoba 
E-mail: Puspoki.Magdolna@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1036 mellék 
 
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR (GÖDÖLLŐI CAMPUS) 
 
Czibere Sándorné ügyvivő szakértő, tanulmányi koordinátor 
Főépület, földszint 26. szoba 
E-mail: czibere.iren@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/2402 mellék 
 
Dóczi Zsuzsanna igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző) 
Főépület, földszint 26. szoba 
E-mail: doczi.zsuzsanna@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/2403 mellék 
 
Dombóvári Lászlóné igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző) (jelenleg tartós 
távolléten) 
Főépület, földszint 33. szoba 
E-mail: dombovari.laszlone@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1018 mellék 
 
Prokaj Enikő ügyvivő szakértő 
Főépület, földszint 20-21. szoba 
E-mail: Prokaj.Eniko@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1605 mellék 
 
Vajdai Ágnes Viktória igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző) 
Főépület, földszint 26. szoba 
E-mail: Vajdai.Agnes@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/2401 mellék 
 
  

mailto:Mezosine.Toth.Krisztina@szie.hu
mailto:Herman.Ferencne@szie.hu
mailto:Puspoki.Magdolna@szie.hu
mailto:czibere.iren@szie.hu
mailto:doczi.zsuzsanna@szie.hu
mailto:dombovari.laszlone@szie.hu
mailto:Prokaj.Eniko@szie.hu
mailto:Vajdai.Agnes@szie.hu


126 
 

GAZDASÁG - ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR (BUDAPEST KÉPZÉSI HELY)  
1118 Villányi út 29-43. 
 
Dr. Káposztáné Jáger Éva ügyvivő szakértő, tanulmányi koordinátor 
„K” épület, 1. emelet, 223. szoba 
E-mail: Jager.Eva@szie.hu 
 
Farkas Ágnes igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző) 
„K” épület, 1. emelet, 204. szoba 
E-mail: Farkas.Agnes@szie.hu 
 
Kardosné Nyári Marianna igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző) 
„K” épület, 1. emelet, 204. szoba 
E-mail: Nyari.Marianna@szie.hu 
 
Sódor Ágnes igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző) 
„K” épület, 1. emelet, 208. szoba 
E-mail: Sodor.Agnes@szie.hu 
 
Wildmann Mihály ügyvivő szakértő 
„K” épület, 1. emelet, 208. szoba 
E-mail: wildmann.mihaly@szie.hu 
 
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR 
 
Sass Erika ügyvivő szakértő, tanulmányi koordinátor 
Főépület, földszint 11-12. szoba 
E-mail: Sass.Erika@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1402 mellék 
 
Gajdor Adrienn igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző) 
Főépület, földszint 11-12. szoba 
E-mail: Gajdor.Adrienn@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1403 mellék 
 
Nagy-Kolesza Kinga ügyvivő szakértő (tanulmányi ügyintéző) (tartós távolléten) 
Főépület, földszint 15-16. szoba 
E-mail: Kolesza.Kinga@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1408 mellék 
 
Prokaj Enikő ügyvivő szakértő (tanulmányi ügyintéző) 
Főépület, földszint 20-21. szoba 
E-mail: Prokaj.Eniko@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1605 mellék 
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Székely Judit igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző) 
Főépület, földszint 15-16. szoba 
E-mail: Szekely.Judit@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1404 mellék 
 
Hevesiné Papp Marianna igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző) 
Főépület, földszint 11-12. szoba 
E-mail: Hevesine.Marianna@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1403 mellék 
 
MEZŐGAZDASÁG - ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 
 
Püspöki Magdolna ügyvivő szakértő, osztályvezető 
Főépület, földszint 2. szoba 
E-mail: Puspoki.Magdolna@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1036 mellék 
 
Csernich Sándorné ügyvivő szakértő (tanulmányi ügyintéző) 
Főépület, földszint 7. szoba 
E-mail: Csernich.Sandorne@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1622 mellék 
 
Püspökné Szabados Kinga ügyvivő szakértő (tanulmányi ügyintéző) 
Főépület, földszint 20-21. szoba 
E-mail: Puspokne.Szabados.Kinga@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1655 mellék 
 
Straubné Nagy Ilona ügyvivő szakértő (tanulmányi ügyintéző) 
Főépület, földszint 4. szoba 
E-mail: Nagy.Ilona@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1609 mellék 
 
Szabóné Péli Anasztázia ügyvivő szakértő (tanulmányi ügyintéző) 
Főépület, földszint 3. szoba 
E-mail: Peli.Anasztazia@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1604 mellék 
 
SZARVAS KÉPZÉSI HELY 
 
Szakács Istvánné tanulmányi ügyintéző (tanulmányi ügyintéző) 
Tanügyi épület I. emelet 105. szoba 
E-mail: Szakacs.Istvanne@szie.hu 
Tel.: 36 (66) 313-311/2117 mellék 
Tóth Attiláné ügyvivő szakértő (tanulmányi ügyintéző) 
Tanügyi épület I. emelet 105. szoba 
E-mail: Toth.Attilane@szie.hu 
Tel.: 36 (66) 313-311/2117 mellék 
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Károly Róbert Campus Tanulmányi Osztály 
 
Végh Ildikó osztályvezető 
E-mail: vegh.ildiko@szie.hu 
Tel: 06 (37) 518-307 
 
Baloghné Repa Emese 
E-mail: repa.emese@szie.hu 
Tel.: 06 (37) 518-393 
 
Fehér Ildikó 
E-mail: feher.ildiko@szie.hu 
Tel.: 06 (37) 518-331 
 
Jenei Pálma 
E-mail: jenei.palma@szie.hu 
Tel.: 06 (37) 518-300/481 (csak központon keresztül hívható) 
 
Szemerényi Cecília 
E-mail: szemerenyi.cecilia@szie.hu 
Tel.: 06 (37) 518-315 
 

Kaposvári Campus Tanulmányi Osztály 

 
Gelencsér Tímea ügyvivő szakértő, osztályvezető 
Kör épület 104. iroda 
E-mail: Gelencser.Timea@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800/1733 mellék 
 
Agócs Adrienn igazgatásügyi ügyintéző 
Kör épület 104. iroda 
E-mail: Agocs.Adrienn@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800/1731 mellék 
 
AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR 
 
Andresz Katalin ügyvivő szakértő (tanulmányi ügyintéző) 
Kör épület I. emelet 101. iroda 
E-mail: Andresz.Katalin@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800/1778 mellék 
 
Kristófné Palkó Katalin ügyvivő szakértő (tanulmányi előadó) 
Kör épület I. emelet 101. iroda 
E-mail: Kristofne.Palko.Katalin@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800/1778 mellék 
 

mailto:vegh.ildiko@szie.hu
mailto:repa.emese@szie.hu
mailto:feher.ildiko@szie.hu
mailto:jenei.palma@szie.hu
mailto:szemerenyi.cecilia@szie.hu
mailto:Gelencser.Timea@szie.hu
mailto:Agocs.Adrienn@szie.hu
mailto:Andresz.Katalin@szie.hu
mailto:Kristofne.Palko.Katalin@szie.hu


129 
 

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 
 
Kotyesz Donatella ügyvivő szakértő (tanulmányi előadó) 
Kör épület I. emelet 101. iroda 
E-mail: Kotyesz.Donatella.Gloria@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800/1710 mellék 
 
PEDAGÓGIAI KAR 
 
Gedővári Bianka ügyvivő szakértő (tanulmányi előadó) 
Kör épület I. emelet 101. iroda 
E-mail: Gedovari.Bianka@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800/1725 mellék 
 
Molnárné Bozsó Bibiána igazgatásügyi ügyintéző (tanulmányi előadó) 
Kör épület I. emelet 101. iroda 
E-mail: Molnarne.Bozso.Bibiana@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800/1720 mellék 
 
RIPPL-RÓNAI MŰVÉSZETI KAR 
 
Molnárné Pohn Cecília ügyvivő szakértő (tanulmányi előadó) 
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10. I. emelet, tanulmányi iroda 
E-mail: Molnarne.Pohn.Cecilia@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800/1722 mellék 
 

Központi Neptun és Oktatásszervezési Osztály 

 
Bódi Tibor ügyvivő szakértő, osztályvezető 
Főépület, Földszint 22. szoba 
E-mail: bodi.tibor@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/2091 mellék 
 
Bathó Henriett ügyvivő szakértő 
Főépület, Földszint 18. szoba 
E-mail: batho.henriett@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/3872 mellék 
 
Besenyei Márk ügyvivő szakértő 
Főépület, Földszint 22. szoba 
E-mail: besenyei.mark@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1601 mellék 
 
Merkl Máté Róbert (Budai Campus) 
ügyvivő szakértő, órarendszerkesztő 
E-mail: Merkl.Mate.Robert@szie.hu, bc.orarend@szie.hu  
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Mészáros Mariann ügyvivő szakértő 
Főépület, II. emelet 
E-mail: meszaros.mariann@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1603 mellék 
 
Németh Péter ügyvivő szakértő 
Főépület, Földszint 19. szoba 
E-mail: nemeth.peter@szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1909 mellék 
 
Szabó Nóra ügyvivő szakértő 
Főépület, Földszint 22. szoba 
E-mail: szabo.nora@fh.szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/2093 mellék 
 

Neptun és Oktatásszervezési Osztály Kaposvár 
 
Gelencsér Tímea ügyvivő szakértő, osztályvezető 
Kör épület 104. iroda 
E-mail: Gelencser.Timea@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800/1733 mellék 
 
Ambrus Zoltán ügyvivő szakértő 
Tanügyi épület I. emelet 107. iroda 
E-mail: Ambrus.Zoltan@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800/1721 mellék 
 
Mátés Norbert ügyvivő szakértő 
Tanügyi épület I. emelet 107. iroda 
E-mail: Mates.Norbert@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800/1707 mellék 
 
Simon Balázs András ügyvivő szakértő 
Tanügyi épület I. emelet 107. iroda 
E-mail: Simon.Balazs.Andras@szie.hu 
Tel.: 06 (82) 505-800/1712 mellék 
 

Tanulmányi kérvénykezelés rendje, kérvénytípusok 
 

Az Egyetemen a hallgatók által benyújtható tanulmányi kérelmek csaknem 
mindegyikének a kezelése a NEPTUN TR-en keresztül történik, tehát a hallgatók a 
kérelmüket a NEPTUN TR-en keresztül adhatják be és a kérelemmel kapcsolatos döntésről 
is a NEPTUN TR-en keresztül történik tájékoztatás. 

Amennyiben a kérelem a Neptunon keresztül nyújtható be, de a kérelem sablon a 
Neptunon nem található meg, akkor lejárt a kérelem szabályzat szerinti benyújtási 
időszaka. Ilyen esetben a kérelem papír alapon sem nyújtható be! 
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A NEPTUN TR-en keresztül benyújtható kérelemtípusok: 
- Késedelmes aktiválási kérelem 
- Késedelmes passziválási kérelem 
- Rendkívüli passziválási kérelem 
- Késedelmes tantárgyfelvételi kérelem 
- Késedelmes tantárgyleadási kérelem 
- Kurzuskiírási kérelem (csak Keszthelyi Campus, Kaposvári Campus és Károly 

Róbert Campus) 
- Általános tanulmányi kérelem 
- Hallgatói jogviszony megszüntetése 
- Kifogásbejelentő kérelem 
- Vizsgaidőszak hosszabbítási kérelem (vizsgaidőszakon kívüli vizsga) 
- Duális képzésre váltás kérelem 
- Duális képzés leadása kérelem 
- Specializációváltási kérelem (szakirány, specializáció, iparági technológia, modul, 

műveltségterület) 
- Szakdolgozat/diplomadolgozat témaváltási kérelem 
- Átsorolási kérelem állami ösztöndíjas finanszírozási formára 
- Átsorolási kérelem önköltséges finanszírozási formára 
- Igazoláskérő kérelem (hallgatói jogviszony igazolás, kreditigazolás, törzslap 

kivonat) 
- Felülbírálati kérelem. 

 
Az adott campuson a NEPTUN TR-en keresztül vagy papír alapon benyújtható 
kérelemtípusok: 

- Kedvezményes tanulmányi rend kérelem (tantárgyanként) (minden campuson 
NEPTUN TR) 

- Tantárgybefogadási kérelem (kizárólag a Károly Róbert Campuson papír alapú) 
- Tantárgybefogadási kérelem szabadon választható tárgyként (kizárólag a Károly 

Róbert Campuson papír alapú) 
- Munkatapasztalat beszámítása iránti kérelem (kizárólag a Károly Róbert 

Campuson papír alapú) 
- Második specializáció felvétele (szakirány, specializáció, iparági technológia, 

modul, műveltségterület) (minden campuson NEPTUN TR) 
- Dékáni méltányossági kérelem (minden campuson NEPTUN TR) 
- Képzésváltás intézményen belül kérelem (szak, munkarend, telephely) (minden 

campuson NEPTUN TR). 
 
Papír alapon benyújtható kérelmek: 

- Átjelentkezési kérelem (más felsőoktatási intézményből) 
- Vendéghallgatói jogviszony iránti kérelem 
- Részismereti képzésre irányuló kérelem 
- Fogyatékosság miatti kedvezmény igénybevétele kérelem 
- Záródolgozat / Szakdolgozat / diplomadolgozat / Portfólió titkosítási kérelem. 

 

  



132 
 

Tanulmányokkal kapcsolatos általános információk 
 

Tantárgyak típusai 
 

Az egyes szakokra és oktatási formákra (munkarendekre) meghatározott tantervek az 
alábbi tantárgytípusokat tartalmazzák: 

- kötelező („A”) tárgyak; 
- kötelezően választott („K”) tárgyak; 
- kötelezően választható („B”) tárgyak és 
- szabadon választható („C”) tárgyak. 

A kötelező („A”) tantárgyak a képzés alapjait jelentik, felvételük és teljesítésük 
minden - az adott szakon tanulmányokat folytató - hallgató számára kötelező. Az 
alapképzési szakokon és a mesterképzési szak egy részén e tantárgyak esetében 
tárgyfelvételi kényszerrendezés van érvényben, azaz a tantárgyak teljesítésének sorrendje 
kötött a mintatantantervben az előkövetelmények által. Indokolt esetben az „A” 
tantárgyak görgethetők (ismételten felvehetők), de a további ráépülő tantárgyak felvétele 
csak az egyes képzések tantervében megadott előfeltétel teljesítése esetén történhet. 

Egy tárgy felvételének előfeltétele lehet részleges vagy teljes. Részleges előfeltétel 
esetén a ráépülő tárgy már a félévi aláírás megszerzésével felvehető, de vizsgát tenni csak 
az előfeltételként megadott alapozó tárgy teljesítése után lehet. Teljes előfeltétel esetén 
a tárgyfelvétel feltétele az alapozó tárgy vizsgájának megléte. 

A kötelezően választott („K”) tantárgyak közül a képzés (szak) mintatantervében –
amennyiben kötelezően választott tárgyakat meghatároz – meghatározott mennyiségű 
tantárgyat vagy kreditet kell teljesíteniük a hallgatóknak. 

A kötelezően választható („B”) tárgyak szakirány / specializáció / szakmai modul 
/műveltségterület orientáltak, valamelyik javasolt félévben, általában az alapját jelentő 
kötelező („A”) tárgy vizsgáját követően vehetők fel. Amennyiben egy kötelezően 
választható tárgy valamely szakirányhoz / specializációhoz / szakmai modulhoz elő van írva, 
a tárgy teljesítése nélkül végbizonyítvány (abszolutórium) nem szerezhető és a hallgató 
záróvizsgára nem bocsátható! 

A szabadon választható („C”) típusú tárgyak a hallgatók érdeklődésének, a tudomány 
fejlődésének és a társadalmi szükségleteknek megfelelően szabadon (fakultatívan) 
választhatók. Mindegyik karon a kar saját szervezeti egységei és az adott képzésben részt 
vevő más kari szervezeti egységek bevonásával széles szabadon választható tárgykínálat 
került kialakításra, mely tanévente aktualizálásra kerül. Az adott félévre az adott képzésen 
meghirdetett szabadon választható tárgyak listája elérhető a Neptunon a Tárgyak – 
Tárgyfelvétel menüpont alatt. A felületen a tárgytípusok közül az „egyéb szabadon 
választható tárgyak”-at kell kiválasztani, így megjelenik a mintatantervhez hozzárendelt 
összes szabadon választható tárgy. 

A hallgató szabadon választható tárgyat az intézmény minden tárgya közül is 
választhat („Minden további intézményi tárgy” opció választása), azonban ezen tárgyak sok 
esetben más képzés kötelező tantárgyai vagy nem az adott campuson kerülnek oktatásra 
vagy más munkarend (tagozat) hallgatói részére kerültek meghirdetésre. Amennyiben más 
karról kíván szabadon választható tárgyat felvenni a „Minden intézményi tárgy” alatt 
elérhető tantárgyak közül, a tárgyfelvétel előtt mindenképpen javasolt megkeresni a 
tantárgy oktatóját, hogy a tantárgyi előkövetelményekkel és követelményekkel tisztában 
legyen. 
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Nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgató szabadon választható 
tárgyként sem veheti fel levelező munkarendű képzés tárgyát, azonban a levelező 
munkarendű képzésben részt vevő hallgatók – amennyiben az óralátogatási 
kötelezettségeket vállalni tudják – felvehetnek nappali munkarendben oktatott szabadon 
választható tárgyat. 

A szabadon választható tárgyak kizárólag minimális hallgatói létszám elérése esetén 
indulnak, ezért a tárgyfelvételi időszakban folyamatosan nyomon szükséges követni, hogy 
az adott tantárgy indulni fog-e vagy sem és amennyiben nem indul, akkor a szükséges 
kreditmennyiség eléréséhez ajánlott más – induló – szabadon választható tárgy választása. 

A szabadon választható (C) tantárgy az alábbi minimális létszámok esetében indítható 
el: 

a) nappali munkarendben minden képzésszintre kiajánlott magyar nyelvű kurzus 
esetén: 15 fő; 

b) nappali munkarendben minden képzésszintre kiajánlott idegen nyelvű kurzus 
esetén: 10 fő; 

c) nappali munkarendben kizárólag mesterképzésre vagy osztatlan képzésre 
kiajánlott magyar nyelvű kurzus esetén: 5 fő; 

d) nappali munkarendben kizárólag mesterképzésre vagy osztatlan képzésre 
kiajánlott idegen nyelvű kurzus esetén: 5 fő; 

e) levelező, esti vagy távoktatásos munkarendben minden képzésszintre 
kiajánlott kurzus esetén: 10 fő; 

f) levelező, esti vagy távoktatásos munkarendben mesterképzésre vagy osztatlan 
képzésre kiajánlott kurzus esetén: 5 fő. 

 
A egyes képzéseken a kötelező és a kötelezően választható tantárgyakhoz kapcsolódó 

egy vagy néhány napos terep- és üzemi gyakorlatok, valamint a naposi szolgálat a 
fenológiai vagy egyéb szempontból kívánatos időszakban, egy hetes vagy több napos 
blokkokban szakítják meg a szorgalmi időszakokat. A több terepgyakorlati csoport esetén 
gyakorlatokon való részvétel nem a tantárgyak csoportbeosztása szerint történik, hanem a 
NEPTUN TR-ben a tantárgynál külön kell rájuk jelentkezni. A terepgyakorlatok teljesítése 
kötelező! 

Minden tantárgynak van egy kredit értéke. A kredit a tanulmányi követelmények 
teljesítésére fordított feltételezett hallgatói tanulmányi idő mértékegysége, amely a 
tanulmányokban való előrehaladást is jelzi. A kreditakkumuláció a kreditek gyűjtése a 
tanulmányok végzése során, a tanulmányok befejezéséig a kreditek összegződnek. Az egyes 
tanulmányi követelményekhez rendelt kredit a félév végi igazoló aláírás és a 
mintatantervben/operatív tantervben előírt értékelési eljárás teljesítése után kerül 
jóváírásra. 
 

Tanév időbeosztása, órarendi információk 
 

Minden tavasszal a következő tanévre vonatkozóan elkészítésre és közzétételre kerül 
a tanév időbeosztása, amely tartalmazza a bejelentkezési időszak (regisztrációs hét), a 
tantermi órák, a terepgyakorlatok, a vizsgaidőszak és a szünetek idejét. A záróvizsgára 
készülő hallgatók vonatkozásában a záróvizsgás félévben a vizsgaidőszak korábban 
kezdődik és fejeződik be, mint a többi hallgató vizsgaidőszaka, mivel a záróvizsgázó 
hallgatók részére a vizsgaidőszakot követően a záróvizsga időszakot is biztosítani 
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szükséges. A záróvizsgázó hallgatók részére az időbeosztás tartalmazza a záróvizsga 
jelentkezés, valamint a szakdolgozat/diplomamunka leadás határidejét, továbbá 
tartalmazza a záróvizsgák konkrét időszakát is. A záróvizsga időszakon belül a hallgatók 
záróvizsgára beosztása a záróvizsga jelentkezések feldolgozását követően történik meg, 
az érintett hallgatók minden esetben tájékoztatást kapnak a záróvizsgájuk időpontjáról és 
helyszínéről. 

A félév időbeosztása elérhető a Neptunon is a Tanulmányok – Órarendek menüpont 
alatt. A félév időbeosztásának megtekintéséhez a megjelenítendő elemek közül a 
„Tanulmányi időszak”-ot, a nézetek közül pedig a „Féléves”-et kell kiválasztani. 

Minden munkarendben (tagozaton) a tanév időbeosztása alapján készül el a félévi 
órarend és – ahol szükséges – a terepgyakorlati beosztás. 

A Neptunon a hallgató felvett tantárgyai és kurzusai alapján összeállt órarend 
megtekinthető a Tanulmányok – Órarend menüpont alatt. A felületen lehetőség van a heti, 
havi és a féléves órarend megtekintésére is. A hallgató más képzések és évfolyamok 
órarendjét is megtekintheti, ez az órarendi felületen az „Intézményi órarend” fülön tehető 
meg. 

A hallgató köteles azon időpontokban megjelenni a tantermi gyakorlatokon, 
laboratóriumi foglalkozásokon, valamint terepgyakorlatokon, amely időpontra a 
vonatkozó kurzust felvette. 
 
2020/21. tanév időbeosztása elérhető ITT. 
 

Beiratkozás, bejelentkezés és tantárgyfelvétel 
 

A hallgató az első félévét beiratkozással (beiratkozási lap, valamint önköltséges 
hallgatóknak képzési szerződés kitöltése) kezdi. A további félévekre kizárólag a NEPTUN TR-
en szükséges bejelentkezni aktív félévre és a tantárgyakat felvenni. A félévre történő 
bejelentkezés passzív félév teljesítésének szándéka esetén is kötelező (passzív félév 
választása). 

 
A NEPTUN TR-ben történő bejelentkezés és tantárgyfelvétel menete: 

1. lépés: a félév aktiválása: Ügyintézés - Beiratkozás menüponton 
2. lépés: tárgyfelvétel: Tárgyak - Tárgyfelvétel menüponton 

 
1. lépés: a félév aktiválása 

- A felvett hallgató a Neptun rendszerbe a felvételi értesítő e-mail üzenetben 
kiküldött Neptun azonosítóval (kóddal) tud belépni. A kezdeti jelszó az Ne 
előtagból és a születési dátuma nyolc karakteréből áll (pl. aki 1984. május 6.-án 
született az Ne19840506 számsort használhatja első belépéshez jelszónak). 

- A jelszót az első belépés alkalmával meg kell változtatni („Saját adatok” 
→„Beállítások” és „Jelszó változtatása”). Amennyiben Ön korábban a Szent 
István Egyetem vagy jogelődjei hallgatója volt, Neptun azonosítója és jelszava 
megegyezik a korábbi képzése során használttal. 

- Ahhoz, hogy az első féléves tárgyait fel tudja venni, először elektronikus úton 
be kell iratkoznia a képzésre, melynek során kitölti a beiratkozási kérelmet, 
melyet majd a beiratkozáskor le kell adnia a szükséges mellékletekkel együtt. 

http://oig.szie.hu/content/tan%C3%A9v-id%C5%91beoszt%C3%A1sa
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- A regisztrációhoz kattintson az „Ügyintézés” → "Beiratkozás/Bejelentkezés" 
menüpontra. Ekkor a felugró ablakban nyilatkoznia szükséges arról, hogy 
"Aktív" vagy "Passzív" státusszal szeretne regisztrálni (az aktív státusz 
választásával tudja megkezdeni a tanulmányait). A megfelelő kiválasztása után 
a "Nyilatkozom" gombot kell megnyomni. 

2. lépés: tárgyfelvétel 
- A „Tárgyak” → „Tárgyfelvétel” menüpontra kattintás után a féléves sorban a 

legördülő listából ki kell választania a 2020/2021/1 félévet, valamint a képzése 
mintatantervét. Ezután jelölje ki a Mintatanterv tárgyai-t, valamint a Csak a 
meghirdetett tárgyak opciót, majd kattintson a Tárgyak listázására. Ezután 
rendezze növekvő sorrendbe a tárgyakat az ajánlott félév szerint. 

- Az első félév bármely tárgyának nevére kattintva megjelenik a „Tárgy adatai” 
ablak, melynek első füle a tárgyhoz a félévre kiírt kurzusokat tartalmazza. 
Amennyiben egy tárgyból elméleti és gyakorlati kurzust is lát kiírva (a tárgy 
elméleti és gyakorlati órákból áll), mindkét kurzustípusból a kurzus mellett 
található jelölőnégyzet kipipálásával fel kell vennie egyet. 

- Amely tantárgyból terepgyakorlat is van, akkor terepgyakorlati kurzus 
felvétele is szükséges. 

- Valószínűleg fog találkozni vizsgakurzussal is a kurzuslistában, ezt a típusú 
kurzust akkor veheti fel, ha már rendelkezik aláírással a tárgyból (felsőbb éves 
hallgatóknak). 

- Amennyiben egy kurzus betelt, akkor arra nem tud feljelentkezni, helyette 
másikat kell választania. 

- Miután felvette a szükséges kurzusokat a tárgyból, nyomja meg a Mentés 
gombot és jöhet a következő tárgy felvétele. 

- A tárgyfelvétel előtt célszerű felkeresni az Oktatási Igazgatóság honlapján az 
egyes képzéseket és azok mintatantervét. 

- A honlapon a képzése tantervében láthatja, hogy az adott tárgy milyen típusú 
órákból áll (pl. elmélet vagy elmélet + gyakorlat vagy gyakorlat). Az egyes 
kurzusok felvétele során célszerű felírnia az órarendi információkat, hogy a 
kurzusok ütközését elkerülje. A tárgyai felvétele után a „Tanulmányok” → 
„Órarend” menüpont alatt tekintse át az órarendjét, hogy nincs-e benne 
ütközés. Amennyiben ütközést észlel, akkor valamelyik tárgyból válasszon más 
kurzust. 

 

Tanulmányok elektronikus nyilvántartása 
 

A Neptun azon kívül, hogy a Naptól számítva a nyolcadik, legkülső bolygó a 
Naprendszerben, és a római mitológiában a vizek és tengerek istene is, egy információs 
rendszer, amelyen keresztül a számítógépről vagy okostelefonról kaphat adatokat az 
egyetemi élettel, tantárgyakkal, követelményekkel, határidőkkel kapcsolatban. Ezen a 
rendszeren keresztül kell felvenni félév elején a tantárgyakat, és ezen kell a vizsgákra is 
jelentkezni. 

 
Gyors és egyszerű, de készüljön fel rá, hogy amikor a legnagyobb szükség lenne rá (pl. 

tantárgyfelvételi időszak kezdetén), a rendszer képes az egyidejűleg jelen lévő felhasználók 
nagy száma miatt túlterhelődhet. Minden pénzügyet a Neptunon keresztül kell intézni 
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(ismételt vizsga, azaz IV, kollégiumi térítési díj, stb.). Jó tanács: mindig legyen a virtuális 
zsebben (azaz a gyűjtőszámlán) egy kis pénz IV-re, mert utalástól számítva 4-5 nap is 
eltelhet, mire a rendszerben megjelenik a befizetett összeg, viszont addigra lehet, hogy 
késő már vizsgára jelentkezni. 

 
Kreditrendszer 
Fontos és nagy változást jelent a középiskolai tanulmányi rendszerhez képest a 

kreditrendszer. Nagy szabadságot, és még nagyobb felelősséget jelent a hallgatók számára. 
A tárgyak kredit értékkel rendelkeznek attól függően, hogy hány órában kell hallgatni egy 
héten, kivéve a szigorlatokat és a vizsgakurzusokat. Minden képzési szint elvégzéséhez 
adott mennyiségű kredit teljesítése szükséges. A tárgyak egymásra épülnek, azaz egyes 
tárgyak teljesítése előtt más tárgyakat is el kell végezni. Egy kredit általában 30 hallgatói 
munkaórát (azaz tanulást) jelent, melybe beletartozik az órák látogatása és az otthoni 
felkészülés, beadandó feladatok készítése, beszámolók, ZH-k és a vizsga is. 

 
A Neptun azonosító egy hatjegyű, betűkből és számokból álló egyedi azonosító, amely 

az ország minden NEPTUN TR-t használó egyetemén azonos kóddal azonosít. Ennek oka, 
hogy a kód három személyes adat alapján generálódik egy meghatározott algoritmus 
alapján. Ezért csak abban az esetben változik, ha a meghatározott személyes adatok 
eltérnek egy korábbi kódhoz használttól. 
 

Vizsgáztatás rendje 
 

A hallgató a vizsgát csak akkor kezdheti meg, ha a személyazonosságát hitelt érdemlő 
módon (pl. diákigazolvány, személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány útján) igazolni tudja. 
A vizsga megkezdésekor a hallgatónak a jelenléti ívet alá kell írnia. 

Szóbeli vizsgára érdemes vinni a NEPTUN TR-ből kinyomtatható kurzustelejesítési 
lapot (Tárgyak – Felvett kurzusok menüpont, Felvett kurzusok nyomtatása gomb, majd a 
felugró ablakban a megfelelő nyomtatási sablon kiválasztása és nyomtatása), melyre a 
hallgató ezen igénye esetén a vizsgáztató vizsga végén ráírja az eredményt. A 
kurzusfelvételi lapon minden felvett tárgya és kurzusa szerepel, de azon természetesen 
csak a szóbeli vizsgák eredményét kell rögzíteni. Az űrlap sajátosságaiból adódóan, ha egy 
tárgynak elméleti és gyakorlati kurzusa is van, akkor mindkettő szerepel a kurzusfelvételi 
lapon. A hallgató megteheti, hogy minden szóbeli vizsgájára külön kurzusfelvételi lapot 
nyomtat, így a vizsgáztató oktató nem ismerheti meg, hogy más tárgyakból a hallgató 
milyen eredményt ért el. 

Az írásbeli vizsgát az oktatónak a vizsgát követő 3 munkanapon belül kell kijavítani és 
az eredményt a NEPTUN TR-ben rögzíteni. Szóbeli vizsga esetén a vizsgát követően 3 
munkanapon belül kell az eredményt a NEPTUN TR-ben rögzíteni. 

Amennyiben a hallgató vizsgája sikertelen (elégtelen érdemjegyet szerez), akkor a 
félévre még két alkalommal jelentkezhet vizsgára (javító vizsga, ismétlő javító vizsga), 
tehát egy félévben egy tárgyból összesen 3 alkalommal lehet vizsgát tenni. Egy 
tantárgyból a hallgató összesen 6 alkalommal tehet vizsgát. A felhasznált vizsgaszámba 
azon vizsgák nem számítanak bele, melyekre a hallgató a NEPTUN TR-ben feljelentkezett, 
de a vizsgán nem jelent meg, ugyanakkor igazolatlan távolmaradás esetén a 
távolmaradási díjat kell fizetnie. Amennyiben a hallgató valamely vizsgaidőpontra 
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feljelentkezik, de a vizsgán nem jelenik meg és a vizsgáról való távolmaradását igazolni nem 
tudja, akkor távolmaradási díjat köteles fizetni. 

Amennyiben a hallgató a vizsgáról történt távolmaradását tudja igazolni (pl. 
betegség), akkor a távolmaradás igazolására vonatkozó kérelmét és az igazoló 
dokumentumot legkésőbb a vizsgát követő 5 munkanapon belül szükséges benyújtania a 
tantárgyért felelős oktató szervezeti egységnél (intézet/tanszék). Igazolt távollét esetén a 
távolmaradási díjat nem kell megfizetni. 
 

Teendők a vizsgaidőszak lezárását követően 
 

Legkésőbb a vizsgaidőszak lezárulta után 14 napon belül a hallgató NEPTUN TR-en 
benyújtható kérelem útján kifogással élhet (kifogásbejelentő kérelem) a nyilvántartásban 
szereplő, értékelésre vonatkozó adattal szemben a tantárgyat oktató szervezeti egység 
(intézet/tanszék) vezetőjénél, melyet a szervezeti egység vezető 8 munkanapon belül bírál 
el. A leírt határidőn túl nem élhet ezzel a lehetőséggel. Ha a szervezeti egység vezetője a 
kifogást megalapozottnak tartja, saját hatáskörben a hiba kijavítását elvégzi, és erről a 
NEPTUN TR-en keresztül értesítést küld. Ha a kifogást nem tartja megalapozottnak, erről is 
köteles a NEPTUN TR-en keresztül értesíteni. 
 

Végbizonyítvány általános feltételei 
 

A végbizonyítvány (abszolutórium) azt igazolja, hogy a hallgató a jogszabályban 
rögzített képzési és kimeneti követelményekben, valamint a képzés tantervében rögzített 
feltételeket teljesítette, tehát a tanterv szerinti minden kötelező és kötelezően választott 
tantárgyat teljesített, a tanterv szerint szabadon választható tárgyakból is kellő 
mennyiségűt teljesített, továbbá teljesítette a képzésen előírt szakmai gyakorlatot, 
valamint a szakdolgozatért/diplomamunkáért adható krediteket. 

Az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzéséhez a szakdolgozat/diplomamunka 
leadásával együtt az alapképzési (BSc) szakokon képzés félévei számának függvényében 
180, 210 vagy 240, a felsőoktatási szakképzési, a mesterképzési (MA/MSc) szakokon 
legalább 120 kreditet (két féléves tanárképzésben 60 kreditet) kell összegyűjteni. 4, 
illetőleg 7 szemeszteres tanulmányok feltételezése esetén ez azt jelenti, hogy 
szemeszterenként átlagosan 30 kredit megszerzése szükséges, de ettől az adott képzés 
mintatanterve eltérhet. A szakirányú továbbképzési szakok közül a 2 féléveseken 60, a 3 
féléveseken 90, a 4 féléveseken pedig 120 kreditet kell összegyűjteni. 

A végbizonyítvány megszerzésének feltételei az alapképzéseken: az összes kötelező 
és a választott szakirányhoz/modulhoz/specializációhoz előírt kötelezően választható tárgy 
teljesítése, a szakdolgozatért adható kreditek teljesítése, a szakmai gyakorlat teljesítése, a 
szabadon választható tárgyakból szükséges kreditmennyiség teljesítése és 6 féléves 
képzésnél 180, 7 féléves képzésnél 210, 8 féléves képzésnél 240 teljesített kredit megléte. 

A végbizonyítvány megszerzésének feltételei a mesterképzéseken: az összes kötelező 
és a választott szakirányhoz/specializációhoz előirt kötelezően választható tárgy teljesítése, 
a diplomamunkáért adható kreditek teljesítése, a szakmai gyakorlat teljesítése, a szabadon 
választható tárgyakból szükséges kreditmennyiség teljesítése és összesen 120 teljesített 
kredit (2 féléves tanárképzésben 60 kredit) megléte. A mesterképzésre nem teljes 
kreditérték beszámítású alapképzési szakról érkező hallgatóknak a kreditelismerési 
határozatban előírt tantárgyakat is teljesíteni szükséges a végbizonyítvány 
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megszerzéséhez, azonban ezen tárgyak a mesterképzésben elérendő teljesített kreditbe 
nem számíthatók bele. 

A végbizonyítvány megszerzésének feltételei a szakirányú továbbképzési szakokon: 
az összes kötelező tárgy teljesítése, a szakdolgozatért/diplomamunkáért adható kreditek 
teljesítése, a szakmai gyakorlat teljesítése (ha van), a tanterv által előírt szabadon 
választható kreditmennyiség teljesítése (ha van ilyen feltétel), 2 félév képzési idejű képzés 
esetén 60, 3 félév képzési idejű képzés esetén 90, 4 félév képzési idejű képzés esetén120 
teljesített kredit megléte. 

A hallgató záróvizsgára kizárólag a végbizonyítvány megléte esetén bocsátható. 
 

Specializációválasztás 
 

Szakirányt, specializációt, modult, műveltségterülete a szakdolgozat/diplomamunka 
témájának kiválasztása előtt kell választania a hallgatónak olyan képzésen, amelyen 
szakirány, specializáció, modul vagy műveltségterület van. A választás időpontját a tanévi 
időbeosztása tartalmazza, a feltételek a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 2. sz. függeléke 
tartalmazza, a részletes feltételeket a campus/kar teszi közzé. 
 

Szakmai gyakorlat 
 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján a gyakorlatigényes 
alapképzési szakokon, valamint a mesterképzésekben is legalább a képzési és kimeneti 
követelményekben meghatározott időtartamú szakmai gyakorlatot kell szervezni. 

A szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak. A szakmai 
gyakorlat célja, hogy a hallgatók az Egyetemen elsajátított elméleti tudást gyakorlati 
ismeretekkel egészítsék ki, és képesek legyenek a képzési és kimeneti követelményekben 
meghatározott ismeretek gyakorlati alkalmazására. 

A szakmai gyakorlat helyszínének biztosítása alapvetően a szakirányokat/szakmai 
modulokat/specializációkat/iparági technológiákat gondozó intézetek/tanszékek feladata. 
A szakmai gyakorlatot fogadóhely vezetőjének vagy megbízottjának felügyelete, irányítása 
mellett kell teljesíteni. 
 

Tanulmányok lezárása, záróvizsga 
 
Szakdolgozat / diplomadolgozat / portfólió készítése 
 

A hallgatónak a záróvizsgára jelentkezés előtt szakdolgozatot / diplomamunkát / 
portfoliót (a továbbiakban: dolgozat) kell készítenie. A dolgozat formai követelményeit a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 6. sz. függeléke karonként határozza meg. 

A dolgozat készítését az intézet/tanszék által jóváhagyott kari belső konzulens irányítja, 
igény esetén az intézet/tanszék által kijelölt külső konzulens is segítheti. A hallgató is 
javasolhat dolgozat témát, amelynek elfogadásáról az illetékes intézetigazgató/ 
tanszékvezető dönt. 

A hallgató kérheti a dolgozatának titkosítását, ha az általa felhasznált adatokban 
érintett külső személy vagy szervezeti egység olyan információt vagy olyan adatokat 
szolgáltat, amelyet az érintett fél nem kíván nyilvánosságra hozni, és kéri az adatok 
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titkosított kezelési eljárás alá vonását. A titkosított dolgozat nem kerül be nyilvános 
könyvtári állományába, nem kölcsönözhető, nem megtekinthető. 
 
Záróvizsga 

A tanulmányok végső lezárása a záróvizsgával történik. A záróvizsgára bocsátás 
feltétele: a végbizonyítvány (abszolutórium) megléte, a bíráló(k) által elfogadott 
szakdolgozat/diplomamunka, valamint hogy a hallgató az Egyetemmel szemben fennálló 
minden fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. 

A hallgatói jogviszony a végbizonyítvány megszerzését követően mindenképpen 
megszűnik, függetlenül attól, hogy a hallgató tesz-e záróvizsgát a végbizonyítvány 
megszerzése szerinti félévben vagy sem. 

A végbizonyítvány megszerzését követően az alábbi határnapokkal szűnhet meg a 
hallgatói jogviszony: 

1. Ha a hallgató záróvizsgát tesz a végbizonyítvány megszerzése szerinti félévben, 
akkor a hallgatói jogviszony megszűnik a záróvizsga utolsó részének napján, 
függetlenül a záróvizsga eredményétől. 

2. Ha a hallgató nem tesz záróvizsgát a végbizonyítvány megszerzése szerinti 
félévben, akkor a hallgatói jogviszonya a záróvizsga időszak utolsó napjával szűnik 
meg. 

3. Ha a hallgató a záróvizsgaidőszak kezdetét követően szerez végbizonyítványt, 
akkor a hallgatói jogviszonya a félév vizsgaidőszakának utolsó napjával szűnik meg. 

A záróvizsga általában több részből áll. A záróvizsga részei: szóbeli szaktárgyi komplex 
vizsga és szakdolgozat/diplomamunka/portfolió védés. 

A szóbeli szaktárgyi komplex vizsgán a hallgató a kar által adott képzésre 
meghatározott ismeretanyagból tesz vizsgát. 

A szakdolgozat/diplomamunka/portfólió védésén az előre meghatározott és kiadott 
beosztás szerint és időpontban jelennek meg a hallgatók. A hallgató írószert, valamint a 
védéshez szükséges szemléltető anyagokat használhatja a védés és a vita során. A hallgató 
a téma jellegének megfelelő szemléltetéssel szabad előadásban ismerteti 
szakdolgozatát/diplomadolgozatát, és főbb eredményeit, majd válaszol a bírálók kritikai 
észrevételeire és írásban feltett kérdéseikre. 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 

Sikertelen záróvizsga javítására legfeljebb három alkalommal van lehetőség. A 
sikertelen záróvizsga javítása díjköteles eljárás, a vonatkozó díjtételt a Hallgatói Térítések 
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és Juttatások Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. Amennyiben a hallgató 
záróvizsgájának ismétlésére nem a szakdolgozat/diplomamunka védés eredménytelensége 
miatt van szükség, akkor nem feltétlenül kell új dolgozatot készíteni, azonban ezen 
kérdéskörben minden esetben javasoljuk a konzulenssel történő egyeztetést. 

Ha a 2012/2013. tanévtől tanulmányait megkezdő hallgató a hallgatói jogviszony 
megszűnéséig záróvizsgáját nem teljesíti, úgy azt a hallgatói jogviszony megszűnése után, 
öt éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint 
leteheti. A 2012 szeptemberétől tanulmányaikat megkezdő hallgatók a hallgatói jogviszony 
megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsgát nem tehetnek. 

A 2012/2013. tanévet megelőzően alapképzésben vagy mesterképzésben 
tanulmányaikat megkezdett hallgatók a végbizonyítvány megszerzését követően 
időkorlátozás nélkül tehetnek záróvizsgát azzal a megkötéssel, hogy a végbizonyítvány 
megszerzését követően 5 év elteltével az intézmény a záróvizsgára bocsátást feltételhez 
kötheti. A záróvizsgára jelentkezés a NEPTUN TR-en keresztül történik, a tanév 
időbeosztásában meghatározott időszakban. 
 

Diákjóléti ügyek 
 
Ösztöndíjak formái, feltételei (tanulmányi, szociális, kiemelt tanulmányi, alaptámogatás, 
rendíkvüli szociális ösztöndíj, egyéb ösztöndíjak) 
 

Az államilag támogatott/állami ösztöndíjas nappali munkarendű képzésben részt vevő 
hallgatók és esetenként a költségtérítéses/önköltséges hallgatók is különböző pénzbeli 
támogatásokban részesülhetnek, melyeket az intézmény vagy különböző szervezetek 
nyújtanak. 

A nyújtható támogatások részletes szabályozását a Hallgatói Juttatási és Térítési 
Szabályzat tartalmazza. 

 
A támogatások leggyakoribb formái: 

 
Teljesítmény alapú ösztöndíj: 

- tanulmányi ösztöndíj 
- nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 
- intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 

Szociális alapú ösztöndíj: 
- rendszeres szociális ösztöndíj 
- rendkívüli (egyszeri) szociális ösztöndíj 
- alaptámogatás 
- szakmai gyakorlati ösztöndíj 
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

 
Az alábbiakban csak egyes ösztöndíjtípusok részletes leírására térünk ki. 
 

Tanulmányi ösztöndíj 
 

Tanulmányi ösztöndíjban a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
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Korm. rendelet) 10.§ (3) bekezdésben meghatározott hallgatók részesülhetnek. 
Párhuzamos jogviszony esetében a Korm. rendelet 10.§ (8) bekezdése az irányadó. 

A tanulmányi ösztöndíj a Korm. rendelet 13. §-ában meghatározottak szerint, az alábbi 
feltételek mellett adható: 

a) A tanulmányi ösztöndíj összegét a hallgató tanulmányi eredménye (ösztöndíj-
átlaga) alapján, úgy kell megállapítani, hogy az ösztönző legyen a hallgató 
tanulmányi munkájára. 

b) A tanulmányi ösztöndíjat az ösztöndíj-átlag alapján szakonként vagy kisebb 
létszámú képzések esetén szakok csoportjaként (homogén csoportok) kell 
meghatározni.  

c) A tanulmányi ösztöndíj havi összegéről és az elosztás rendjéről az EDJB dönt a 
saját ügyrendjében leírtak szerint. 

d) A tanulmányi ösztöndíjat a tanulmányi átlag 0,01 egységre jutó érték alapján kell 
kiszámítani, és úgy kell megállapítani, hogy az azonos képzési helyen adott 
képzésen vagy homogén csoporton belül az azonos tanulmányi eredményt elérő 
hallgatók azonos tanulmányi ösztöndíjban részesüljenek. 

Az Egyetemen az ösztöndíj-átlag számítása az adott félévet megelőző legutolsó aktív 
félév valamennyi felvett tantárgyának eredménye alapján történik az alábbi képlet szerint:  

Az ösztöndíj-átlag a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének 
szorzata osztva a felvett kreditek számával. 

 

Ösztöndíj-átlag = 
∑ (tantárgy kreditértéke × tantárgy érdemjegye)

∑ felvett kredit érték
 

 
Az elégtelen érdemjeggyel vagy „nem vizsgázott” vagy „nem jelent meg” bejegyzéssel 

záruló tantárgyak az ösztöndíj-átlag számlálójában nulla érdemjeggyel szerepelnek, ez alól 
kivételt képez, ha a hallgató adott tantárgy esetén a sikeres vizsga javítása során nem 
jelenik meg a vizsgán és „nem jelent meg” vagy „igazoltan nem jelent meg” bejegyzést kap, 
ekkor ugyanis az utolsó sikeres érdemjeggyel és kreditértékkel szerepel a számlálóban az 
adott tantárgy. 

Az ösztöndíj-átlagba a más felsőoktatási intézményben további (párhuzamos) hallgatói 
jogviszony keretében, a belső párhuzamos képzés során, illetve a korábbi tanulmányok 
beszámításával szerzett érdemjegyek nem számíthatók bele. 

A vendéghallgatói jogviszony keretében teljesített tantárgyakat – függetlenül attól, 
hogy azokat a hallgató belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel létesített 
vendéghallgatói jogviszony keretében teljesítette-e – úgy kell tekinteni, mintha azokat a 
hallgató az Egyetemen teljesítette volna és az ösztöndíj-átlag értékébe be kell azok 
eredményét számítani a kari TKB által elfogadott kredit értékkel és érdemjegyekkel. 

Nem számítanak be az ösztöndíj-átlagba a mesterképzési szakos hallgatók részére – a 
felsőoktatási felvételi eljárás során az előzetes kreditelismerési eljárás keretében, a korábbi 
tanulmányok alatt teljesített kreditek beszámítását követően – a felvétel feltételeként 
kötelezően előírt, az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteken felül, a mesterfokozat 
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan teljesítendő tantárgyak. 

A hallgató csak akkor részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, ha az adott félévet 
megelőző legutolsó aktív félévében az ösztöndíj-átlagba beszámító tárgyakból legalább 24 
kredit értékűt teljesített. Ettől a szabálytól az Egyetemi Diákjóléti Bizottság (a 
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továbbiakban: EDJB) egyes szakok esetében a szakdolgozatra adható kreditérték miatt 
eltérhet, de ezen esetekben sem lehet a minimum teljesített kredit a mintatanterv által a 
félévre előirányzott kreditmennyiség 90%-nál kevesebb. 

A tanulmányi ösztöndíj havi összege nem haladhatja meg a hallgatói normatíva 50%-
át. A maximális ösztöndíj-átlaghoz kapcsolódó ösztöndíj alatt az ösztöndíj 0,01-ként 
csökken. A századonkénti csökkenés összegét egész forintra kell kerekíteni. 

A tanulmányi ösztöndíj minimális mértéke a hallgatói normatíva 5 százalékának 
megfelelő összeg. 

Tanulmányi ösztöndíj csak 3,00 ösztöndíj átlagtól adható az aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező hallgató részére. 

A tanulmányi ösztöndíjhoz rendelkezésre álló keretösszeg homogén hallgatói 
csoportok (képzések vagy képzések csoportja a HJT 29. § (2) bekezdés b) pontja szerint) 
között létszámarányosan kerül tovább osztásra. A hallgatók homogén csoportjait képzési 
szintenként a szakok vagy hasonló szakok csoportjai alkotják. A homogén csoportokat úgy 
kell megállapítani, hogy azokba legalább 100 fő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 
állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgató tartozzon. Az egyes homogén csoportokba 
tartozó szakok listáját az EDJB állapítja meg és szükség esetén módosítja. Az EDJB döntését 
a homogén csoportokról a TKB-k készítik elő. Az EDJB eseti jelleggel a hallgatói homogén 
csoportok közötti létszámarányok figyelembevételével a csoportok létszáma és tanulmányi 
teljesítménye alapján korrekciókat végezhet. Az egyes homogén csoportok hallgatóinak 
maximum 50%-a részesülhet tanulmányi ösztöndíjban. 

A tanulmányi ösztöndíj összegéről az EDJB dönt őszi félévben október 5-ig, tavaszi 
félévben március 5-ig. 

A mesterképzésre felvételt nyert és a képzésre beiratkozott, első aktív félévre 
bejelentkezett hallgató a félévben a felvételi pontszám alapján rangsorolva az éves 
hallgatói normatíva egy tized része 63%-nak megfelelő tanulmányi ösztöndíjban részesül. 
A rangsorolást képzési helyenként és képzésenként kell elvégezni. 

Más Egyetemről, illetve Egyetemen belül más karról vagy szakról magyar állami 
(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átvett hallgató az átvételt követő első aktív félévben 
az átvételi eljárás során befogadott kreditek és érdemjegyek alapján történik az 
átlagszámítás a (3) bekezdésben meghatározott ösztöndíj-átlag szerint. A hallgatót a 
képzési helyén a képzés vagy a vonatkozó homogén csoport hallgatói között kell 
szerepeltetni. 

Tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet az a hallgató: 
a) aki fegyelmi büntetésben részesült a fegyelmi büntetés hatálya alatt; 
b) akinek hallgatói jogviszonya szünetel; 
c) akinek önhibájából nem zárható le a féléve a NEPTUN TR-en a vizsgaidőszak 

befejezését követő harmadik hét végéig; 
d) akinek az ösztöndíj átutaláshoz szükséges adatai nem szerepelnek a NEPTUN TR-

ben. 
A 2020/21. tanév őszi félévében a tanulmányi ösztöndíj a Hallgatói Juttatások és 

Térítések Szabályzat 48. § (5)-(9) bekezdése szerint a jogelőd felsőoktatási intézmények 
áltagszámítása alapján kerül megállapításra. 
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Rendszeres szociális ösztöndíj 
 

A rendszeres szociális ösztöndíj a Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott juttatás. 

A rendszeres szociális ösztöndíjra a Korm. rendelet 10. § (3) és 16. § (2)-(4) 
bekezdéseiben meghatározott feltételnek megfelelő hallgató, az ott meghatározott 
összegben jogosult. Ettől el lehet térni, amennyiben a hallgató szociális helyzetének 
részletes elemzése ezt indokolttá teszi. 

Nem kaphat rendszeres szociális ösztöndíjat az a hallgató, akinek a hallgatói 
jogviszonya szünetel. 

A kérelem támogathatóságáról és a támogatás mértékéről az EDJB dönt az 
ügyrendjében foglaltak szerint. 
 

Alaptámogatás 
 

Az alaptámogatás az Nftv. 85/C. § be) alpontja szerinti jogcím, melyre a Korm. rendelet 
15. §-ával összhangban az első alkalommal állami ösztöndíjas teljes idejű felsőoktatási 
szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy 
az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő 
összegű, az első alkalommal állami ösztöndíjas mesterképzésben hallgatói jogviszonyt 
létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelmére – a hallgatói normatív a 
75%-nak megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a Korm.rend. 
16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 

Alaptámogatásra irányuló kérelmet szociális helyzetfelmérést követően a NEPTUN TR-
ben kell benyújtani. 

A kérelem támogathatóságáról az illetékes kar oktatási dékánhelyettesének javaslata 
alapján az EDB dönt az ügyrendjében foglaltak szerint. 
 

Önköltségi díjak, képzési szerződés általános feltételei 
 

Az induló évfolyam önköltségi díja a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban a 
www.felvi.hu honlap útján kerül közzétételre. A felsőoktatási felvételi eljárásban közzétett 
önköltségi díj az adott tanévre felvételt nyert hallgatók esetében a képzés teljes ideje alatt 
nem emelhető. 

Amennyiben a hallgató a tanulmányai során átsorolásra kerül önköltséges képzésre, az 
önköltségi díjként a felvételekor meghatározott és a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban 
közzétett önköltségi díjat kell esetében alkalmazni. 

Az Egyetem által saját felvételi eljárásban meghirdetett képzések vonatkozásában sem 
emelkedhet az önköltségi díj a saját felvételi eljárásban meghirdetetthez képest. 

Az önköltséges képzésre felvételt vagy átvételt nyert hallgatóval a beiratkozáskor, az 
önköltséges képzésre átsorolt hallgatóval az átsorolást követően képzési szerződést kell 
kötni. Az átsorolt hallgató a következő félévet nem kezdheti meg mindaddig, amíg a képzési 
szerződést nem nyújtotta be az illetékes Tanulmányi Osztályon. 
 

Önköltségi díj fizetési kedvezmény rendszere 
 

http://www.felvi.hu/
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Az önköltség és költségtérítési díj (továbbiakban együtt: önköltség) vonatkozásában a 
hallgató félévente egyszer, legkésőbb a tantárgyfelvételi időszak utolsó napjáig, az alábbi 
kedvezmények iránt nyújthat be kérelmet a NEPTUN TR-en keresztül: 

a) részletfizetés; 
b) mérséklés. 

Részletfizetési kérelem benyújtása esetén az eljárást automatikus döntéshozatal útján 
folytatja le az Egyetem azzal, hogy a hallgató a döntés elleni jogorvoslati eljárás keretében 
kérheti a teljes eljárás lefolytatását. Teljes eljárás lefolytatása esetén az Egyetemi Diákjóléti 
Bizottság javaslata alapján a kancellár egyetértésével a rektor dönt. 

Részletfizetés esetén a hallgató három részletben teljesíti a fizetési kötelezettségét 
úgy, hogy az első részletet (az önköltség 40 %-át) a bejelentkezési időszak utolsó napjáig, a 
második részletet (az önköltség 30 %-át) az őszi félévben október 15.-ig, a tavaszi félévben 
március 15.-ig, a harmadik részletet (az önköltség 30 %-át) az őszi félévben november 15.-
ig, a tavaszi félévben április 15.-ig köteles a hallgató teljesíteni. 

A Károly Róbert Campuson a jogelőd Károly Róbert Főiskolán tanulmányiakat 
megkezdő és ugyanazon képzésben hallgatói jogviszonyban álló hallgatók esetében a 
hallgató kérheti az önköltségi/költségtérítési díja 5 részletben történő megfizetését. A 
befizetési kötelezettségnek minden hónap 10. napjáig kell eleget tenni. Jelen rendelkezés 
a 2020/21. tanév tavaszi félévében alkalmazható utoljára. 

Ha a hallgató képzésén az aktív féléveinek száma meghaladja a szak képzési és kimeneti 
követelményekben rögzített képzési idejét vagy a mintatantervben ajánlott tanulmányi 
időt, akkor a hallgató az alábbiak szerint kérheti az önköltségi díja mérséklését: 

a) 0-5 kredit felvétele esetén az önköltségi díj 20%-os mértékéig, 
b) 6-10 kredit felvétele esetén az önköltségi díj 33%-os mértékéig, 
c) 11-20 kredit felvétele esetén az önköltségi díj 66%-os mértékéig, 
d) 20 felvett kredit felett a hallgató önköltségi díj mérséklésben nem részesülhet. 

Ha a hallgató szociális helyzete indokolja, egy lezárt félévet és a következő félévre való 
bejelentkezést követően, a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzatban 
meghatározottak szerinti szociális helyzetfelmérést követően legfeljebb 30 %, különös 
méltánylást érdemlő esetben 50 % mértékű önköltség mérséklésben részesülhet. 

Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy legfeljebb 50 % mértékű, a 
közalkalmazott közeli hozzátartozója legfeljebb 25 % mértékű önköltség mérséklésben 
részesülhet. 

Az önköltség mérséklésére irányuló kérelem elbírálásáról az EDJB döntéselőkészítését 
követően a kancellár egyetértésével a rektor dönt. 

A hallgató egy félévben egyszeri alkalommal és csak egy típusú fizetési kedvezményt 
kérelmezhet. 
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Különeljárási és szolgáltatási díjak 

 
Szolgáltatási és kérelmi díjak 
 
A Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzat 1. sz. melléklete alapján. 
 

Megnevezés Szabályozási hely Összeg 

Általános tanulmányi kérelem TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

2.500 Ft/kérelem 

Átjelentkezési kérelem (más felsőoktatási 
intézményből) 

TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

5.000 Ft 

Átsorolási kérelem TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

ingyenes 

Dékáni méltányossági kérelem TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

10.000 Ft/kérelem 

Duális képzésre váltás kérelem TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

ingyenes 

Duális képzés leadása kérelem TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

ingyenes 

Felülbírálati kérelem TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

ingyenes 

Fogyatékosság miatti kedvezmény igénybevétele 
kérelem 

TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

ingyenes 

Hallgatói jogviszony megszüntetése TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

ingyenes 

Igazoláskérő kérelem (hallgatói jogviszony 
igazolás, kreditigazolás, törzslap kivonat) 

TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

ingyenes, de az igazoláshoz 
kapcsolódó díjtételt meg kell fizetni 

Kedvezményes tanulmányi rend kérelem TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

1.000 Ft/tantárgy 

Kifogásbejelentő kérelem TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

ingyenes 

Munkatapasztalat beszámítása iránti kérelem TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

3.000 Ft/alkalom 

Részismereti képzésre irányuló kérelem TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

ingyenes 

Második specializáció felvétele kérelem 
(szakirány, specializáció, iparági technológia, 
modul, műveltségterület) 

TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

ingyenes 

Specializációváltási kérelem (szakirány, 
specializáció, iparági technológia, modul, 
műveltségterület) 

TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

5.000 Ft/kérelem 

Szakdolgozat / diplomadolgozat témaváltási 
kérelem 

TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

ingyenes 

Képzésváltás intézményen belül kérelem (szak, 
munkarend, telephely) 

TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

5.000 Ft 
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Megnevezés Szabályozási 
hely 

Összeg 

Tantárgybefogadási kérelem TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

- más felsőoktatási intézményből 
átjelentkező hallgatóknak, továbbá 
korábban teljesített tantárgyak 
befogadása esetén: 3.000 Ft/tantárgy; 
- intézményen belüli képzésváltásnál, 
felsőoktatási szakképzésről 
alapképzésre történő befogadásnál, a 
hallgató ugyanazon képzésre történő 
újrafelvételénél és az Egyetem által 
engedélyezett részképzés alatt 
teljesített tantárgyaknál ingyenes 

Vendéghallgatói jogviszony iránti kérelem TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

ingyenes 

Vizsgaidőszak hosszabbítási kérelem 
(vizsgaidőszakon kívüli vizsga) 

TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

2.500 Ft/kérelem 

Záródolgozat / Szakdolgozat / diplomadolgozat / 
Portfólió titkosítási kérelem 

TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

ingyenes 

 
Késedelmi és mulasztási díjak 
 

Megnevezés Szabályozási hely Összeg 

Bármilyen évközi tanulmányi kötelezettség 
határidőn túli teljesítése, kivéve a jelen 
mellékletben külön nevesített eseteket 

 2.500 Ft 

Ismétlő javítóvizsga díja  2.500 Ft/alkalom 

Igazolatlan távolmaradás a vizsgáról  5.000 Ft/alkalom 

Késedelmes aktiválási kérelem TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

3.000 Ft 

Késedelmes passziválási kérelem TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

ingyenes 

Rendkívüli passziválási kérelem TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

3.000 Ft 

Késedelmes tantárgyfelvételi kérelem TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

3.500 Ft/tantárgy 

Késedelmes tantárgyleadási kérelem TVSZ és 4. sz. 
függeléke 

3.500 Ft/tantárgy 

Szakmai gyakorlat fogadóigazolásának, illetve 
gyakorlatot igazoló napló határidőn túli leadása - 
hetente 

 5.000 Ft 

Záródolgozat/ szakdolgozat/ diplomamdolgozat/ 
portfólió témaválasztásának késedelmes leadása 

TVSZ 4.000 Ft/megkezdett hét 

Záródolgozat/ Szakdolgozat/ diplomadolgozat/ 
portfólió késedelmes leadása 

TVSZ 10.000 Ft/hét 

Záróvizsga ismétlés díja első alkalommal  15.000 Ft 

Záróvizsga ismétlése második és további 
alkalommal 

 25.000 Ft 

Önköltségi/költségtérítési díj késedelmes 
befizetése 

HJT 5.000 Ft/díjtétel 

10.000 Ft feletti tételt érintő befizetési 
kötelezettség késedelmes teljesítése (kivéve 
önköltségi/költségtérítési díj), engedély 
hiányában 

HJT 2.500 Ft/díjtétel 

Diákigazolvány érvényesítő matrica pótlása  3.500 Ft 
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Kreditteljesítménnyel kapcsolatos díjak 
 

Megnevezés Szabályozási hely Összeg 

Kredittúllépés (KKK szerint előírt + 10 %-on 
felüli), kreditenként 

 6.000 Ft/kredit, részképzés során 
teljesített és befogadott tantárgyak 
után ingyenes 

Részismereti képzés díja TVSZ 10 kreditig 60.000 Ft, a fölött 
kreditenként 6.000 Ft 

Tantárgyújrafelvétel díja  2.000 Ft/tantárgy, maximum 40.000 
Ft/félév 

Vendéghallgatói jogviszony - kreditenként 
(önköltséges hallgatók számára) 

 6.000 Ft/kredit 

 
Hitelesítési és másodlat kiállítási díjak 
 

Megnevezés Szabályozási hely Összeg 

Hitelesített magyar nyelvű tantárgyi tematika 
kiállítása 

 2.500 Ft/tantárgy 

Hitelesített leckekönyv másolat / hitelesített 
oklevél másolat  - oldalanként 

 500 Ft/oldal 

Megnevezés Szabályozási hely Összeg 

Leckekönyv másodlat  20.000 Ft + illeték 

Oklevél másodlat  15.000 Ft + illeték 

Oklevélmelléklet másodlat  15.000 Ft + illeték 

Kreditigazolás kiállítása  hallgatói jogviszony keretében az első 
példány félévente ingyenes, minden 
további példány és hallgatói 
jogviszonyon kívüli kiállítás 3.000 
Ft/példány 

Törzslap- kivonat kiállítása  hallgatói jogviszony keretében az első 
példány félévente ingyenes, minden 
további példány és hallgatói 
jogviszonyon kívüli kiállítás 10.000 
Ft/példány 

 

Hallgatói ügyekben eljáró egyetemi testületek és személyek 
 
Az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje, továbbá a Hallgatói Követelményrendszer 
alapján az alábbi szervezetek és személye járnak el hallgatói ügyekben: 

- a rektor 
- a kancellár 
- az oktatási rektorhelyettes 
- a campus főigazgató 
- az oktatási ügyekért felelős campus főigazgató helyettes 
- a dékán 
- az oktatási dékánhelyettes 
- a kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság 
- egyetemi Oktatási Bizottság 
- egyetemi Minőségfejlesztési és Minőségbiztosítási Bizottság 
- Egyetemi Diákjóléti Bizottság 
- kari Oktatási, Minőségügyi Bizottság 
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- Hallgatói felülbírálati Bizottság 
 

Hallgatói jogorvoslat rendje 
 

A Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság, az Egyetemi diákjóléti Bizottság, illetőleg a 
dékán (dékánhelyettes) által hozott elsőfokú döntés, valamint az Egyetem egyéb 
intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt döntés) ellen – a 
tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó értékelés kivételével – a hallgató annak 
közlésétől, illetve ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül 
felülbírálati kérelemmel élhet. A felülbírálati kérelmet döntése ellen a Hallgatói Felülbírálati 
Bizottsághoz kell benyújtani (a továbbiakban: HFB). 

Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés 
nem az Egyetem által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés ellentétes az 
SZMR-ben foglaltakkal, vagy megszegték a vizsga megszerzésére vonatkozó 
rendelkezéseket. 

Felülbírálati kérelemmel élni jogszabálysértésre, illetve a hallgatói jogviszonyra 
vonatkozó rendelkezések megsértésére történő hivatkozással lehetséges, a pontos 
jogszabályhely megjelölésével (kérelem indokolása). Méltányossági alapon az első fokú 
döntés a HFB előtt felülbírálati kérelemmel nem támadható meg. A HFB elnöke a 
felülbírálati eljárás megindítása előtt megvizsgálja a kérelem indokolását és amennyiben az 
előző bekezdésekben foglalt rendelkezéseknek, továbbá a jelen bekezdés rendelkezéseinek 
nem felel meg a kérelem, akkor a kérelem befogadását megtagadja. 

A HFB összetételét, létszámát, oktató tagjai delegálásának módját az SZMR 43. §-a 
tartalmazza. 

A hallgató a HFB véglegessé vált határozatát közigazgatási perben támadhatja meg, 
annak közlésétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói jogviszonyra 
vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással. A keresetlevelet a lakóhely szerint 
illetékes törvényszéknek címezve, de az Egyetemre (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.) kell 
benyújtani vagy ajánlott küldeményként feladni. 
 

Duális és kooperatív képzés 
 

Az Egyetem több képzését is kínálja duális képzés formájában. A duális képzést a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 5. sz. melléklete szabályozza (Duális képzésben részt vevők 
hallgatói szabályzat). A duális képzésről bővebb információ jelen tájékoztatóban az egyes 
képzéseknél, továbbá a http://dualis.szie.hu/ honlapon és az érintett karok honlapjain 
érhető el. 

A Gépészmérnöki Karon 2001 óta választható tantárgy a Kooperatív szakmai gyakorlat, 
melyen a hallgatók a tanulmányok mellett jelentős szakmai tapasztalatot is szerezhetnek 
egy-egy neves nemzetközi cégnél. A kooperatív képzésről bővebb információ jelen 
tájékoztatóban a kari információknál és a https://www.gek.szie.hu/kooperativ-kepzes 
oldalon található. 
 
 
 

http://dualis.szie.hu/
https://www.gek.szie.hu/kooperativ-kepzes
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Határon túli képzések 
 

Az Egyetem Magyarországon folytatott képzései mellett székhelyen kívüli, határon túli 
képzéseket folytat Beregszászon (Ukrajna) Csikszeredában (Románia), Székelyudvarhelyen 
(Románia), Zentán (Szerbia) és Révkomáromban (Szlovákia). A határon túli képzésekkel 
kapcsolatban bővebb információ a Kárpát-medencei Agrár Szaktanácsadási és 
Vidékfejlesztési Innovációs Központ honlapján (kavik.szie.hu) érhető el. 
 

Hallgatói mobilitás 
 

A hallgatói mobilitási programokat a Nemzetközi Igazgatóság szervezi. Bővebb 
információk az http://osztondijak.szie.hu/ honlapon érhetők el. 

 

Hallgatói szolgáltatások 
 
A Képzéskoordinációs és Hallgatói Szolgáltatások Főosztály Hallgatói Szolgáltatások 
Osztály ellátja a hallgatók közösségi életének szervezésével kapcsolatos feladatokat, 
működteti a hallgatói tanácsadási és a diplomás pályakövetési rendszert, valamint ezen 
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt, kommunikációs és adminisztratív 
tevékenységet végez. Koordinálja a verseny-, diák- és szabadidő sporttal kapcsolatos 
feladatokat. A hallgatói tanácsadás és tehetséggondozási feladatok keretében: 

- életpálya, karrier és egyéb tanácsadások, képzések, előadások és 
munkavállalási tréningek szervezése, gyakornoki programok felkutatása, 

- a hallgatók munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítésére állás- és 
gyakornoki programok hirdetése, cégbemutatók, munkahely-látogatások 
szervezése, 

- a jogszabályban előírt DPR adatszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása az 
illetékes szervezeti egységek bevonásával, 

- a szakkollégiumok szakmai feladatainak koordinálása és szervezése, 
- kapcsolatot tart az EHÖK-kel, campusonként az adott campus HÖK-kel. 

Bővebb információ: http://hszk.szie.hu/  
 

A kollégiumi elhelyezéssel és az Egyetem kollégiumaival kapcsolatban bővebb 
információ az alábbi oldalalakon érhető el: 
Budai Campus: http://budaicampus.szie.hu/hu  
Georgikon Campus: https://felveteli.georgikon.szie.hu/kollegiumok  
Gödöllői Campus: https://www.kollegium.szie.hu/ 
Gyöngyösi Campus: https://gyongyos.szie.hu/hallgatoknak/kollegiumi-elhelyezes 
Kaposvári Campus: https://kaposvar.szie.hu/szolgaltatasok/kollegiumok  
 

Könyvtári szolgáltatások, elektronikus tananyagok elérhetősége 
 

Az Egyetem könyvtáraival és azok szolgáltatásaival kapcsolatban bővebb információ a 
https://szie.hu/Konyvtarak oldalon található. 

http://osztondijak.szie.hu/
http://hszk.szie.hu/
http://budaicampus.szie.hu/hu
https://felveteli.georgikon.szie.hu/kollegiumok
https://www.kollegium.szie.hu/
https://gyongyos.szie.hu/hallgatoknak/kollegiumi-elhelyezes
https://kaposvar.szie.hu/szolgaltatasok/kollegiumok
https://szie.hu/Konyvtarak


150 
 

Az elektronikus tananyagok elérhetőségével kapcsolatban bővebb információ az 
https://elearning.szie.hu/ oldalon, a NEPTUN TR-ben az egyes tantárgyak 
követelményrendszeriben található. 
 

Doktori programok, doktori iskolák 
 
Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola 
Biológia Tudományi Doktori Iskola 
Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola 
Élelmiszertudományi Doktori Iskola 
Kertészettudományi Doktori Iskola 
Környezettudományi Doktori Iskola 
Műszaki Tudományi Doktori Iskola 
Növénytudományi Doktori Iskola 
Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola 
Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola (Kaposvár) 
Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola (Kaposvár) 
Festetics Doktori Iskola (Keszthely) 
 
A doktori iskolákról bővebb információ a 
https://szie.hu/Doktori_kepzes_es_Habilitacio/_Szent_Istvan_Egyetem_doktori_iskolai 
oldalon található. 
  

https://elearning.szie.hu/
https://szie.hu/Doktori_kepzes_es_Habilitacio/_Szent_Istvan_Egyetem_doktori_iskolai
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KÉPZÉSEK 
 

Alapképzések 
 

AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 
 

Élelmiszer-mérnöki alapképzési szak 
 

A képzés célja olyan élelmiszermérnökök képzése, akik általános ismeretekkel 
rendelkeznek a biológia, a kémia, a fizika, a műszaki és gazdasági alaptudományokban, 
speciális ismeretekkel az élelmiszer-tudományban, szakmai alapismeretekkel és gyakorlati 
készségekkel az élelmiszer-technológia terén. A megszerzett élelmiszermérnöki és ezzel 
összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű 
termelőegységekben folyó élelmiszer-előállítási és kezelési munka szervezésére és 
irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. 
 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 
- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor; BSc); 
- szakképzettség: élelmiszermérnök (Food Engineer). 
 
A képzési idő: 7 félév. 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Pásztorné dr. Huszár Klára egyetemi docens 
(Pasztorne.Huszar.Klara@szie.hu) 
 
Képzési helyek és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Budapest képzési helyen: nincs 
- Kisvárda képzési helyen: nincs 
- Beregszász képzési helyen: Dr. Pólin Irén egyetemi docens 

 
Képzés nyelve: 

- Budapest képzési helyen: magyar és angol 
- Kisvárda képzési helyen: magyar 
- Beregszász képzési helyen: magyar 

 
  

mailto:Pasztorne.Huszar.Klara@szie.hu
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VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓK 
 
Választható iparági technológiák: 
 
VÁLASZTHATÓ IPARÁGI 
TECHNOLÓGIA 

FELELŐS(ÖK) MELYMUNKARENDBEN ÉS 
KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Állatitermék technológia és 
minőségügy 

Pásztorné Dr. Huszár Klára egyetemi 
docens, Dr. Friedrich László Ferenc 
egyetemi docens 

nappali és levelező munkarendben 
Budapest, Kisvárda és Beregszász 
képzési helyen 

Árukezelési technológiák és 
minőségügy 

Dr. Kenesei György egyetemi adjunktus, 
Dr. Hitka Géza egyetemi docens 

nappali és levelező munkarendben 
Budapest, Kisvárda és Beregszász 
képzési helyen 

Borászat és üdítőitalipari 
technológia és minőségügy 

Nyitrainé Dr. Sárdy Diána Ágnes egyetemi 
docens 

nappali és levelező munkarendben 
Budapest, Kisvárda és Beregszász 
képzési helyen 

Édesipari és zsiradékipari 
technológiák és minőségügy 

Badakné Dr. Kerti Katalin egyetemi 
docens 

nappali és levelező munkarendben 
Budapest, Kisvárda és Beregszász 
képzési helyen 

Élelmiszertechnológiai 
automatizálás és digitalizáció 

Dr. Baranyai László egyetemi tanár csak nappali munkarendben 
Budapest képzési helyen 

Élelmiszerkereskedelem Dr. Fehér Orsolya egyetemi docens csak nappali munkarendben 
Budapest képzési helyen 

Sör- és szeszipari 
technológiák és minőségügy 

Dr. Kun-Farkas Gabriella egyetemi 
adjunktus, Dr. Kun Szilárd egyetemi 
docens 

nappali és levelező munkarendben 
Budapest, Kisvárda és Beregszász 
képzési helyen 

Sütő- és tésztaipari 
technológiák és minőségügy 

Kóczán Györgyné dr. Manninger Katalin 
adjunktus, Badakné Dr. Kerti Katalin 
egyetemi docens 

nappali és levelező munkarendben 
Budapest, Kisvárda és Beregszász 
képzési helyen 

Táplálkozás-
élelmiszertechnológia 

Dr. Mednyánszky Zsuzsanna egyetemi 
docens 

csak nappali munkarendben 
Budapest képzési helyen 

Tartósítóipari technológiák 
és minőségügy 

Dr. Dalmadi István egyetemi docens, 
Stégerné Dr. Máté Mónika egyetemi 
docens 

nappali és levelező munkarendben 
Budapest, Kisvárda és Beregszász 
képzési helyen 

 
Választható iparági technológiai ismeretek: 
 
IPARÁGI TECHNOLÓGIAI 
ISMERET 

FELELŐS(ÖK) MELYMUNKARENDBEN ÉS 
KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Állatitermék technológiai 
ismeretek 

Pásztorné Dr. Huszár Klára egyetemi 
docens, Dr. Friedrich László Ferenc 
egyetemi tanár 

nappali és levelező munkarendben 
Budapest, Kisvárda és Beregszász 
képzési helyen 

Árukezelési technológiai 
ismeretek 

Dr. Kenesei György egyetemi adjunktus, 
Dr. Hitka Géza egyetemi docens 

nappali és levelező munkarendben 
Budapest, Kisvárda és Beregszász 
képzési helyen 

Borászat és üdítőitalipari 
technológia ismeretek 

Nyitrainé dr. Sárdy Diána Ágnes egyetemi 
docens, 

nappali és levelező munkarendben 
Budapest, Kisvárda és Beregszász 
képzési helyen 

Édesipari és zsiradékipari 
technológiai ismeretek 

Dr. Soós Anita adjunktus nappali és levelező munkarendben 
Budapest, Kisvárda és Beregszász 
képzési helyen 

Sör- és szeszipari 
technológiai ismeretek 

Dr. Kun-Farkas Gabriella adjunktus, Dr. 
Kun Szilárd adjunktus 

nappali és levelező munkarendben 
Budapest, Kisvárda és Beregszász 
képzési helyen 
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IPARÁGI TECHNOLÓGIAI 
ISMERET 

FELELŐS(ÖK) MELYMUNKARENDBEN ÉS 
KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Sütő- és tésztaipari 
technológiai ismeretek 

Kóczán Györgyné dr. Manninger Katalin 
adjunktus, Dr. Szedljak Ildikó Judit 
adjunktus 

nappali és levelező munkarendben 
Budapest, Kisvárda és Beregszász 
képzési helyen 

Tartósítóipari technológiai 
ismeretek 

Dr. Dalmadi István egyetemi docens, 
Stégerné dr. Máté Mónika egyetemi 
docens 

nappali és levelező munkarendben 
Budapest, Kisvárda és Beregszász 
képzési helyen 

 
SPECIALIZÁCIÓRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL FELTÉTELEI 
Iparági technológiák és iparági technológiai ismeretek 
 

A szakon a hallgatók a képzés 4. félévében választanak iparági technológiát és ezzel 
specializálódnak valamely technológiai irányba. A technológia választása mellett a 
hallgatók iparági technológiai ismereteket is választanak. A választott iparági technológia 
és iparági technológiai ismeretek nem egyezhetnek meg egymással. 

A jelentkezés a NEPTUN TR-en keresztül történik az iparági technológia választással 
kapcsolatban kiadott tájékoztatóban szereplő határidőig. 

Az iparági technológia választás feltétele 90 teljesített kredit a 4. félév lezárása után és 
a választott iparági technológia előkövetelményeinek teljesítése. Az egyes iparági 
technológiák tantárgyi előkövetelményeit a technológiát gondozó tanszék határozza meg. 
A besorolás a férőhelyektől függően a kumulatív átlag szerinti rangsorolás alapján történik. 
 
LEVELEZŐ MUNKARENDŰ KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése és a záróvizsga követelmények megegyeznek 
a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a tananyagcsoportok beosztása és 
bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől függően eltérhetnek egymástól. 
 
SZÉKHELYEN KÍVÜLI, HATÁRON TÚLI KÉPZÉS 
 

Az élelmiszermérnök alapképzés a budapesti képzési helyen kívül Kisvárdán is folyik. 
Az Élelmiszertudományi Kar és a Kisvárdai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ közös 
célja a térség fejlesztése az élelmiszermérnök képzésen keresztül. Az élelmiszeripar 
stratégiai ágazatként meghatározó az ország gazdaságfejlesztésben. A mezőgazdasági 
alapanyagok feldolgozása hozzáadott értéket teremt, növeli az ágazat jövedelemtermelő- 
és piacképességét. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a nagy gyümölcstermesztő múlttal 
rendelkező térség felemelkedésében aktívan részt vegyünk az élelmiszeripari feldolgozási 
technológiák oktatása révén. Keleti országrészből származó hallgatóink jelentős része nagy 
felvételi pontszámmal és kiváló teljesítménnyel nyer felvételt képzéseinkre. Fontosnak 
tartjuk a kisvárdai térségből származó hallgatók létszámának növelését, illetve 
továbbképzését. Ezért Zichyné Belinszky Katalinnal, a Kisvárdai Közösségi Felsőoktatási 
Képzési Központ Igazgatójával mindent megteszünk a minőségi élelmiszermérnök képzés 
biztosítása érdekében. Előadásainkat személyesen Kisvárdán és a modern technikákat 
alkalmazva videókonferenciák formájában valósítjuk meg. A gyakorlatokat a Budai 
Campuson a Kar laboratóriumaiban végezzük, így a teljes élelmiszerágazatot lefedő 
félüzemi élelmiszertechnológiai gyakorlati ismeretekre tehetnek szert hallgatóink. Célunk 



154 
 

a minél szélesebb körű élelmiszertechnológiai ismeretek átadása a legkorszerűbb, aktuális 
piacképes tudás megteremtése.  

Az élelmiszermérnök alapképzés határon túli képzési formában Kárpátalján, a 
beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán zajlik. Az 
oktatásban a helyi tanárok is részt vesznek, elsősorban az alapozó tárgyak esetében. A 
tanterv alapján előírt tantárgyak oktatását az egyetem adott tanszékéről kijelölt kiutazó 
oktatók irányítják és a tantárgy előírt követelményei alapján ők felelnek a tananyag objektív 
számonkéréséért. 

Az előadások, konzultációk és a tantárgyi vizsgák ideje hétvégeken van; péntek délután 
és szombat egész nap. A gyakorlatokra hallgatók Magyarországra utaznak, azokat a Budai 
Campuson a Kar laboratóriumaiban és gyakorló üzemeiben végezzük vagy 
üzemlátogatásokat szervezünk számukra. A beregszászi szakkoordinátor Dr. Pólin Irén 
docens (e-mail: kerteszbe@gmail.com). 
 
SZAKMAI GYAKORLAT RÖVID LEÍRÁSA, RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ ELÉRHETŐSÉGE 
 

Az Élelmiszermérnöki alapképzési szak nappali munkarendben 14 hetes, levelező 
munkarendben 5 hetes szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A gyakorlatok előkészítése a 
tavaszi félév során történik, a gyakorlatot a nyár folyamán és kora ősszel kell teljesíteni. 

A gyakorlatok elfogadásához és kredittel történő elismeréséhez szükséges írásos üzemi 
feladat készítése, melyet a hallgató szóban is köteles ismertetni. Az írásbeli beszámoló 
benyújtási határidejét a kari Gyakorlati Oktatási Bizottság határozza meg. 

A szakmai gyakorlat dokumentumairól, a beszámoló tartalmi és formai 
követelményeiről bővebb információ a https://etk.szie.hu/hallgatoknak/letoltheto-
dokumentumok#%C3%9Czemi%20gyakorlat%20dokumentumai c. linken olvasható. 
 
A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL MEGSZEREZHETŐ KÉPESSÉGEK, SZAKMAI JOGOSULTSÁGOK 
 
Az alapfokozat birtokában az élelmiszermérnökök képesek: 

- élelmiszer-ipari nyersanyagok élelmiszerlánc-biztonsági kockázatainak 
felmérésére, értékmegőrző tárolására és azokból értéknövelő eljárások 
alkalmazásával biztonságos élelmiszerek előállítására, tartósítására, 
forgalmazására a kapcsolódó szak- és közigazgatási vonatkozások 
figyelembevételével; 

- az élelmiszer-előállítással kapcsolatos gazdálkodástudományi, szervezési, 
marketing, élelmiszer-ipari informatikai szabványosítási és műszaki szabályozási 
elvek alkalmazására; 

- az élelmiszeripar területén működő vállalkozások, vállalatok, termelőüzemek, 
valamint közép- és kisvállalkozások (KKV-k) mérnöki szintű irányítására, 
ellenőrzésére és ezek gazdálkodásának szakszerű működtetésére, figyelembe 
véve a minőségbiztosítási, minőségszabályozási és környezetvédelmi előírásokat 
is; 

- a környezetvédelmi és egészségvédelmi előírások figyelembevételével 
laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, gépek és berendezések 
működtetésére, új módszerek alkalmazására az élelmiszer-előállítás teljes 
területén; 

https://etk.szie.hu/hallgatoknak/letoltheto-dokumentumok#%C3%9Czemi%20gyakorlat%20dokumentumai
https://etk.szie.hu/hallgatoknak/letoltheto-dokumentumok#%C3%9Czemi%20gyakorlat%20dokumentumai
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- részfeladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, 
új eljárások, termékek kifejlesztésében; 

- az élelmiszerlánc szereplőinek viselkedését, intézményi hátterének formális és 
informális kapcsolatrendszerét értelmezni, és munkája során felhasználni; 

- hatékony önképzésre, saját önálló tanulásának megtervezésére és 
megszervezésére, az ehhez szükséges források felkutatására; 

- az élelmiszer-ipari folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, minőségügyi 
rendszerének alkalmazására, erőforrások elosztására, szakmai döntéseket 
megalapozó javaslatok kidolgozásában való részvételre; 

- Szakmai irányítás mellett képes kutatási projektben a projekt részfeladatainak 
operatív szinten történő, közvetlen irányítására; 

- anyanyelvén az élelmiszer-ipari szakterület tudásanyagának összegző 
értékelésére, azok szóbeli és írásos közvetítésére szakmai közönség számára is; 

- az élelmiszeripar szakterületével kapcsolatos információk megértésére, és 
speciális szakkifejezéseinek aktív alkalmazására legalább egy idegen nyelven; 

- megérteni és használni az élelmiszer-tudomány és -technológia online és 
nyomtatott szakirodalmát magyar és egy idegen nyelven; 

- hatékonyan alkalmazni az írásbeli és szóbeli kommunikációt segítő eszközöket. 
 
NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNY 
 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
megszerzése szükséges. 
 
VÉGBIZONYÍTVÁNY (ABSZOLUTÓRIUM) MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott iparági technológia és iparági 
technológiai ismeretek tantárgyainak teljesítése, valamint a tanterv szerint 
szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a szakdolgozat-készítésre 
adható kreditek teljesítése összesen 180 kredit értékben; 

- 30 kredit értékű szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

ZÁRÓVIZSGA 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A szakon a záróvizsga két részből áll: 
- zárószigorlat (komplex vizsga) 
- szakdolgozat-védés 

Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak: 
- Élelmiszeripari műveletek 
- Élelmiszeripari gazdaságtan (gazdaságtan, folyamatszervezés, marketing, 

élelmiszerjog) 
- Élelmiszertechnológia alapjai 
- Iparági élelmiszertechnológia. 
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Az Élelmiszeripari műveletek és Élelmiszeripari gazdaságtan tantárgyak zárószigorlata 

a szakdolgozat-védés előtt kb. 1 héttel kerül megtartásra, az Élelmiszertechnológia alapjai 
és Iparági élelmiszertechnológia zárószigorlatára a szakdolgozat-védés napján a védés előtt 
kerül sor. 

A kihúzott tétel és a kiegészítő kérdések alapján a szigorlati bizottság előtt a jelöltnek 
szóban kell számot adnia ismereteiről. A tételhúzás után rövid felkészülési időt kell 
biztosítani. Az egyes szigorlati tárgyak érdemjegyét a bizottság szavazással határozza meg 
(legtöbb szavazatot kapott érdemjegy). A zárószigorlat érdemjegyét a szigorlati tárgyakra 
adott jegyek számtani átlaga adja. 

Az a jelölt, akinek valamelyik szigorlati jegye elégtelen, szakdolgozatát nem védheti 
meg, záróvizsgája elégtelen. 

A védésénél a jelölt 10 perces szabad előadásban ad számot a szakdolgozatáról. Az 
opponensek ismertetik a bírálatot és a kérdéseiket. A további idő az érdemi vitára és 
védésre szolgál. A szakdolgozatvédés öt fokozatú osztályzatát a bizottság zárt ülésen (vita 
esetén szavazással) határozza meg a hivatalos bírálók által javasolt érdemjegy és a jelölt 
védésen nyújtott teljesítménye alapján. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 
dönt. 

A záróvizsga érdemjegyét a zárószigorlat érdemjegye és a szakdolgozat-védés 
érdemjegye egyszerű számtani átlaga adja. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 
A KÉPZÉS TANTERVEI 
 
Élelmiszermérnöki alapképzési szak tanterve magyar nyelven nappali munkarendben a 
2019/20. tanévtől tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére (Budapest képzési helyen) 
 
Élelmiszermérnöki alapképzési szak tanterve angol nyelven nappali munkarendben a 
2019/20. tanévtől tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére (Budapest képzési helyen) 
 

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
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Élelmiszermérnöki alapképzési szak tanterve magyar nyelven levelező munkarendben a 
2019/20. tanévtől tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére (Budapest, Kisvárda, 
Beregszász képzési helyeken) 
 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
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Kertészmérnöki alapképzési szak 
 

A képzés célja olyan kertészmérnökök képzése, akik képesek üzemi méretű termelési 
folyamatok irányítására és szervezésére, az ágazat szakigazgatási alapfeladatainak és 
szaktanácsadói feladatainak elvégzésére. Alkalmasak önálló kertészeti magángazdaságok 
létrehozására és azok gazdaságos üzemeltetésére. A termékek forgalmazása, feldolgozása 
és tárolása terén is ismeretekkel rendelkeznek, továbbá kellő mélységű elméleti 
ismeretekkel bírnak a képzés második ciklusban, mesterképzési (MSc) szakon történő 
folytatásához. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BSc) 
- szakképzettség: kertészmérnök (Horticultural Engineer) 

 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelősök: 

Dr. Pluhár Zsuzsanna egyetemi docens (Kertészettudományi Kar) 
Horváthné Dr. Baracsi Éva egyetemi docens (Georgikon Kar) 

 
 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkordinátorok: (ha több képzési helyen is indul a 
képzés) 

- Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): Dr. Pluhár Zsuzsanna egyetemi 
docens; 

- Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): Dr. Helyes 
Lajos egyetemi tanár; 

- Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): Horváthné Dr. Baracsi Éva egyetemi 
docens 

- Beregszász képzési helyen (Kertészettudományi Kar): Dr. Pluhár Zsuzsanna 
egyetemi docens; 

- Révkomárom képzési helyen (Kertészettudományi Kar): Dr. Pluhár Zsuzsanna 
egyetemi docens; 

- Zenta képzési helyen (Kertészettudományi Kar): Dr. Pluhár Zsuzsanna egyetemi 
docens. 

 
Képzés nyelve: 

- Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): magyar és angol 
- Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): magyar 
- Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): magyar 
- Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): magyar 
- Beregszász képzési helyen (Kertészettudományi Kar): magyar 
- Révkomárom képzési helyen (Kertészettudományi Kar): magyar 
- Zenta képzési helyen (Kertészettudományi Kar): magyar 
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Választható specializációk 
 
Budapest, Beregszász, Révkomárom és Zenta képzési helyen (Kertészettudományi Kar): 
 
VÁLASZTHATÓSPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELYMUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Dísznövénytermesztés és faiskola Dr. Honfi Péter egyetemi docens nappali és levelező munkarendben 

Gyógynövénytermesztés Zámboriné dr. Németh Éva 
egyetemi tanár 

nappali és levelező munkarendben 

Gyümölcstermesztés Dr. Szalay László egyetemi docens nappali és levelező munkarendben 

Kertészeti biotechnológia és 
növénynemesítés 

Dr. Papp István egyetemi tanár nappali munkarendben Budapest 
képzési helyen 

Kertészeti vállalkozásfejlesztés Dr. Botos Ernő Péter tudományos 
főmunkatárs 

nappali és levelező munkarendben 
Budapest képzési helyen 

Környezetgazdálkodás Dr. Kardos Levente egyetemi 
docens 

nappali és levelező munkarendben 
Budapest képzési helyen 

Precíziós kertészeti technológiák Dr. Jung András egyetem docens nappali és levelező munkarendben 
Budapest képzési helyen 

Ökológiai gazdálkodás és 
természetvédelem 

Dr. Divéky-Ertsey Anna adjunktus nappali és levelező munkarendben 
Budapest képzési helyen 

Szőlészet Dr. Bisztray György Dénes egyetemi 
tanár 

nappali és levelező 
munkarendeben 

Zöldségtermesztés Dr. Balázs Gábor adjunktus nappali és levelező 
munkarendeben 

 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): nincsenek 
specializációk. 
 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 
 
VÁLASZTHATÓSPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Gyümölcstermesztés Horváthné Dr. Baracsi Éva nappali és levelező munkarendben 
minden képzési helyen 

Zöldségtermesztés Dr. Kovács János nappali és levelező munkarendben 
minden képzési helyen 

 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 
Budapest, Beregszász, Révkomárom és Zenta képzési helyen: 
 
A specializációra történő jelentkezéseknél a pályázó hallgatók rangsorolásának általános 
szempontjai az alapképzések esetén: 

a) az oktatói intézet által meghatározott legalább két, legfeljebb négy kötelező 
tantárgy eredménye; 

b) az oktató intézet által javasolt szabadon választható tantárgyak eredménye; 
c) szakmai gyakorlat, szakmai kötődés, szakiskolai végzettség; 
d) tanulmányi átlag; 
e) nyelvismeret. 
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A specializációra történő jelentkezéseket az érintett specializáció felelőse vagy az általa 
megbízott oktató/oktatók bírálják el. Az elbírálás során rangsort állítanak fel, mely alapján 
döntenek a specializációra jelentkezők felvételéről, vagy a felvételi kérelem elutasításáról.  
A Kertészmérnöki alapképzési szak nappali és levelező munkarendű hallgatói a negyedik 
félévben választanak specializációt/modult. 
 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 
 
A specializációválasztásnak nincsenek külön feltételei. 
 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 
 
A specializációválasztásnak nincsenek külön feltételei. 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 
A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől 
függően eltérhetnek egymástól. 
 
Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): a levelező munkarendű képzés 
tanórái szombati napokon kerülnek megtartásra. 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): a hallgatók 
tanóráira heti rendszerességgel szombati napokon kerül sor. 
 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): a hallgatók tanóráira heti rendszerességgel 
pénteki és/vagy szombati napokon kerül sor. 
 

Székhelyen kívüli, határon túli képzés (Kertészettudományi Kar) 
 

A határon túli kertészmérnök képzés tanterve, tantárgy struktúrája, 
követelményrendszere megegyezik a hazai levelező képzéssel, lényeges különbség a 
szervezeti felépítésben van. Az egyetem központjától távol, a helyi adottságokhoz 
alkalmazkodva hoztuk létre ezt az oktatási formát. 

Az Egyetem Kertészettudományi Kara 1993-ban indította a határon túli levelező 
képzést, amely jelenleg három szomszédos országban működik. 

A képzést a tagozatvezető koordinálásával az úgynevezett Konzultációs Központokon 
keresztül szervezzük meg. Tagozatvezető: Dr. Simon Gergely egyetemi docens 
 
Konzultációs központok: 

- Kárpátalján: Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Tanárképző 
Főiskola;  

- Vajdaságban: Zenta, Thurzó Lajos Művelődési Központ;  
- Felvidéken: Révkomárom, Pro Selye Univerzitas, Selye János Egyetem 
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A konzultációs központok biztosítják a helyet a hétvégi konzultációk számára, ahol 

oktatási eszközökkel felszerelt tantermek, tantárgyi szemléltető anyagok, szakkönyvtár, 
olvasóterem, számítógép terem áll rendelkezésre. 
 
Mindhárom konzultációs központban megbízott helyi tagozatvezető szervezi a 
konzultációkat, a gyakorlatokat az adott térségben és közvetlen kapcsolatot tart az 
egyetemmel:  

- Beregszászban: Pólin Irén (e-mail: kerteszbe@gmail.com);  
- Zentán: Dr. Lengyel László (e-mail: ll@tlkk.org);  
- Felvidéken: Bese László (e-mail: info@proselye.org).  

 
A helyi konzultációs tanárokat az adott térségből vonjuk be az oktatásba. 
A konzultációs órák kétharmad részét a helyi konzulens tanárok tartják. A tanterv 

alapján előírt tantárgyak oktatását az egyetem adott tanszékéről kijelölt kiutazó oktatók 
irányítják, akik félévenként egyszer tartanak konzultációkat a konzultációs központban, és 
a tantárgy előírt követelményei alapján ők felelnek a tananyag objektív számonkéréséért. 

A konzultációk és a tantárgyi vizsgák ideje hétvégeken van; péntek délután és szombat 
egész nap. A gyakorlati képzés célja a kertészeti ismeretek készség szintű elsajátítása. 
Jelenleg az adott térségben, ill. Magyarországon a jól működő egyéni és vállalati kertészeti 
gazdaságokban szervezzük meg a gyakorlatokat. A korszerű kertészeti technológiák 
bemutatása tanulmányutak során történik Magyarországon vagy az adott országban. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
BUDAPEST, BEREGSZÁSZ, RÉVKOMÁROM ÉS ZENTA KÉPZÉSI HELY (KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR) 
 

A Kertészettudományi Kar minden alapképzési és mesterképzési szakán kötelező 
szakmai gyakorlatot teljesíteni. A szakmai gyakorlatra alapképzésben az adott szak és 
munkarend mintatantervében/operatív tantervében meghatározott félévben, 
mesterképzésben pedig a képzési időszak alatt, nyáron kerül sor. Alapképzésben nappali 
munkarendben a gyakorlat 15 hétből, levelező munkarendben 3 hétből áll. 
Mesterképzésen minden munkarendben a szakmai gyakorlat ideje 4 hét. Alapképzési 
szakokon szakmai gyakorlatra szakirányt vagy szakmai modult/specializációt tartalmazó 
képzések esetén csak szakirányra/szakmai modulra/specializációra felvett hallgató mehet. 
Szakirányt vagy szakmai modult/specializációt nem tartalmazó alapképzés esetén az a 
hallgató mehet szakmai gyakorlatra, aki a képzési és kimeneti követelmények szerinti 
alapozó ismereteket teljesítette. 

A szakmai gyakorlat felvételének és teljesítésének részletes követelményeit, valamint 
a vonatkozó határidőket a „Szabályzat az alap- és mesterképzések és a felsőoktatási 
szakképzés szakmai gyakorlatának lebonyolításához” c. szabályzat („Gyakorlati szabályzat”) 
tartalmazza, mely a Kar honlapján elérhető. 
 
A gyakorlat nappali munkarendben 

A gyakorlat alapvetően az alábbi típusú helyszíneken teljesíthető: 
- a kar által felajánlott gyakorlati helyeken; 
- a hallgató által saját magának szerzett gyakorlati helyen; 

mailto:kerteszbe@gmail.com
mailto:ll@tlkk.org
mailto:info@proselye.org
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- Erasmus szakmai gyakorlati helyen. 
A gyakorlati szabályzat alapján először mindenkinek mérlegelnie kell, hogy tud-e saját 

magának gyakorlati helyről gondoskodni, vagy az egyetem által felkínált helyek 
valamelyikét kívánja igénybe venni. 

Amennyiben saját gyakorlati helyet választ, azt a gyakorlati szabályzat 2. sz. mellékletét 
képező formanyomtatvány segítségével a szakirányfelelősnél/modulfelelősnél, 
szakirányt/szakmai modult nem tartalmazó képzés esetén a szakfelelősnél kérvényeznie 

kell. Kérjük, hogy saját gyakorlati hely választása esetén is először nézze meg a kari 
listát, mert lehetséges, hogy a választott cég szerepel azon. A kari listán szereplő cégek 
előzetesen semmilyen módon nem kereshetők meg, a cégek és a kar között fennálló 
keretmegállapodás értelmében a gyakorlati hely felkérése a kar jogköre! A kar által 
felajánlott gyakorlati hely választása esetén a gyakorlati szabályzat 3. sz. mellékletét kell 
kitölteni! 
A fogadóhely fizetési kötelezettsége 

A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 
a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A 
hallgatót ez esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő 
gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértékét az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja 
határozza meg. A hallgatói munkadíjat a hallgató számára az Együttműködő Partner fizeti 
meg. 
Mi a teendő külföldi gyakorlat esetén? 

Amennyiben Erasmus szakmai gyakorlaton kíván részt venni, és már elnyerte a 
pályázatot a választott gyakorlati helyre, kizárólag annyi teendője van, hogy kitölti a 
gyakorlati szabályzat 2. sz mellékletét, melyhez csatolja a gyakorlati 
szerződés/fogadónyilatkozat másolatát. Amennyiben a pályázat még folyamatban van, 
csak a 2. sz mellékletet kell kitölteni és a szakirány/modul/specializáció szerinti tanszéken 
leadni. Egyéb külföldi hely esetén a 2. sz mellékletet kell kitölteni és a fogadónyilatkozatot 
csatolni. 
A jelentkezések elbírálása 

A jelentkezéseket minden esetben a 
szakirányfelelős/modulfelelős/specializációfelelős, szakiránnyal/szakmai 
modullal/specializációval nem rendelkező képzés esetén a szakfelelős bírálja el. Egyéni 
gyakorlati hely választása esetén a jelentkezéseket korábbi határidővel kell benyújtani, 
hogy a kérelem esetleges elutasítása esetén a hallgatónak legyen lehetősége a kar által 
felajánlott gyakorlati helyek közül választani. 
Szerződéskötés 

Amennyiben a hallgató a kar által felajánlott helyek valamelyikén fogja a szakmai 
gyakorlatát teljesíteni, arra külön szerződést nem szükséges kötni, mivel az összes 
fogadóhely a karral a gyakorlati képzésre vonatkozó együttműködési megállapodással 
rendelkezik. Amennyiben a hallgató egyéni helyen tölti a gyakorlatát, akkor a gyakorlat 
megkezdése előtt meg kell kötni a hallgató szakmai gyakorlatára vonatkozó 
együttműködési megállapodást. A megállapodást a fogadóhely általi aláírás után az 
egyetemi aláírás céljából a szakirány/szakmai modul/ specializáció szerinti tanszéken, 
szakirány/szakmai modul/specializáció nélküli képzés esetén a szakfelelős szerinti 
tanszéken kell leadni! Aláírás után a fogadóhelyet illető példányok postai úton megküldésre 
kerülnek. 
A gyakorlat alatti kötelezettségek 
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A hallgató a szakmai gyakorlat alatt a fogadóhely szakembereinek felügyelete és 
irányítása mellett dolgozik. A munkakezdésre és befejezésre a vállalati munkarend előírásai 
az irányadók, de a hallgató heti munkaideje nem haladhatja meg a 40 órát. A hallgató 
munkaideje legfeljebb napi 8 óra, heti 40 óra, melyből elengedni csak különösen indokolt 
esetben lehet heti maximum 4 órát. A hallgató köteles a hatályos vállalati baleset- és 
munkavédelmi szabályokat betartani. A hallgató munkáját a gyakorlat ideje alatt az 
Egyetem kijelölt oktatója (felelőse) köteles rendszeresen ellenőrizni. 
A gyakorlat értékelése és elfogadása 

A szakmai gyakorlat végén a hallgatók írásos beszámolót készítenek, amit a 
foglalkoztató aláírásával igazol. Külföldi szakmai gyakorlat esetén a beszámolót két nyelven 
(magyarul és a fogadóhely által elfogadott nyelven) kell elkészíteni. A gyakorlati szabályzat 
5. sz. mellékletében meghatározott formájú és tartalmú beszámolót a 
szakirányfelelősnek/modulfelelősnek/specializációfelelősnek, szakirány/szakmai modul/ 
specializáció nélküli képzés esetén a szakfelelősnek kell benyújtani. 

A gyakorlat teljesítését a munkahelyi vezető – a hallgató által készített írásos 
beszámoló szignálásán kívül – az „Igazolás a gyakorlat teljesítéséről és munkahelyi vezetői 
értékelés” nyomtatvány (6. sz. melléklet) kitöltésével, aláírásával igazolja. Ebből a szakmai 
gyakorlat utolsó napján egy példányt a hallgatónak átad, és további egy példányt a 
szakirányfelelősnek/modulfelelősnek/specializációfelelősnek, szakirány/ szakmai 
modul/specializáció nélküli képzés esetén a szakfelelősnek megküld. 
A gyakorlat levelező munkarendben 

A levelező munkarendű képzésre vonatkozó szabályok az alábbi kivételekkel 
megegyeznek a nappali tagozatos gyakorlattal: 

- alapképzésben a gyakorlat 3 hét, így a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény 44. § (3) bekezdése a) pontja szerinti fizetési kötelezettség nem 
áll fenn; 

- mesterképzésben a gyakorlat 4 hét, így a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvény 44. § (3) bekezdése a) pontja szerinti fizetési kötelezettség 
nem áll fenn. 

Munkatapasztalat beszámítás 
A képzéshez tartozó szakmai gyakorlat munkatapasztalat beszámításával is 

teljesíthető. A korábbi munkatapasztalat beszámítását a kari Tanulmányi és Kreditátviteli 
Bizottságnál kell kezdeményezni. Munkatapasztalatként csak a képzésnek megfelelő 
területen végzett munkavégzés számítható be, amennyiben a munkavégzés időtartama az 
elvégzett munkaórák tekintetében legalább olyan hosszúságú, mint a képzés tanterve 
szerinti szakmai gyakorlat. 

A kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság a munkatapasztalat szakmai gyakorlatként 
történő beszámítására irányuló kérelem esetén kikérheti a szakfelelős/ szakirányfelelős/ 
szakmai modulfelelős/ specializációfelelős véleményét, továbbá a hallgatótól további 
adatszolgáltatást kérhet. 
 
GÖDÖLLŐ KÉPZÉSI HELY (MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR) 
 

Az összefüggő mérnöki gyakorlatra a képzés 7. (őszi) félévében kerül sor, a karral 
szerződött gyakorlati helyszíneken. A mérnöki gyakorlati útmutató az alábbi címen érhető 
el:  
http://www.mkk.szie.hu/oktatas/gyakorlat-informaciok 

http://www.mkk.szie.hu/oktatas/gyakorlat-informaciok
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KESZTHELY KÉPZÉSI HELY (GEORGIKON KAR) 
 

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat (30 kredit) az oklevél 
megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat időtartama legalább 2x6 hét (480 óra). A 
szakmai gyakorlat az 5. félévet követően a szakirányhoz kapcsolódik. 

A gyakorlatot legkorábban 5 lezárt félév után lehet teljesíteni. A hallgató a szakmai 
gyakorlatot akkor kezdheti meg, ha az alapozó szakmai tárgyakat (Zöldségtermesztés I-II., 
vagy Gyümölcstermesztés I-II, vagy Dísznövénytermesztés I-II., vagy Gyógy-és 
aromanövények termesztése I.) a 4. félévben jeggyel, és a specializációban választott 
szakmai tárgyait az ötödik félévben aláírással zárta. 

A szakmai gyakorlatot a 6. félévben töltik a hallgatók, mely idő alatt csak CV kurzusokat 
vehetnek fel. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a kertészmérnökök képesek: 

- a kertészeti növényekben lejátszódó fontosabb folyamatok fizikai, kémiai, 
biológiai hátterének felismerésére; 

- biológiai, kémiai, élettani, műszaki és technológiai ismereteik alapján magas 
biológiai értékű kertészeti termékek előállítására, megóvására; 

- termesztés-technológiák élettani, műszaki és közgazdasági hátterének 
meghatározására; 

- kertészeti termesztésben károsító szervezetek felismerésére, ellenük való 
hatékony védekezésre; 

- a termesztéssel kapcsolatos környezetvédelmi előírások alkalmazására; 
- önálló kertészeti gazdaságok létrehozására, üzemeltetésére, ellenőrzésére; 
- kertészeti termelés és forgalmazás terén a várható trendeket felismerni, a 

tevékenységet ennek megfelelően módosítani; 
- szakmai problémák megfogalmazására, elemzésére, értékelésére, szak- és 

közigazgatási feladatok ellátására; 
- a kertészeti termesztés legújabb eredményeinek alkalmazására; 
- szaktanácsadói feladatok ellátására. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú 
(B2) komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése 
összesen 180 kredit értékben; 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat teljesítése. 
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Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Budapest, Beregszász, Révkomárom és Zenta képzési helyeken (Kertészettudományi 
Kar): 

A 2016/17. tanévben és azt követően a szakon tanulmányaikat megkezdő hallgatók 
(specializáción tanulók) a kötelező kertészeti szaktárgyak ismeretanyagából és az egyes 
specializációk ismeretanyagából tesznek komplex vizsgát: 

a) A szaktárgyi komplex vizsga („A” tételek) tárgyainak teljes kreditértéke 18-24 
kredit, amely lefedi a kertészeti termesztés szakmai törzsanyagát 
(Dísznövénytermesztés; Faiskolai termesztés; Gyógynövénytermesztés; 
Gyümölcstermesztés; Szőlőtermesztés; Zöldségtermesztés). A vizsga során a 
hallgató egy tételt húz a tételsorból. 

b) Az egyes specializációk ismeretanyaga („B” tételek) 15 kredit értékű, amelyből a 
hallgató szintén egy tételt húz a záróvizsga során. 

Az „A” tételsort az érintett tárgyfelelősök bevonásával a szakfelelős, a „B” 
tételsorokat a specializáció felelősök állítják össze minden tanévben. 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

Az öt kertészeti ágazat (dísznövény-, gyógy- és aromanövény-, gyümölcs-, szőlő- és 
zöldségtermesztés) helyzete, biológiai alapjai és agrotechnológiája. 
 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 

A záróvizsgán a kertészeti ágazati ismeretek komplex számonkérése történik. Általános 
kertészei ismeretkörök: dísznövény termesztés, szabadföldi és hajtatott 
zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés, gyümölcstermesztés (faj- és 
fajtaismeret, agro- és fitoechnikai folyamatok, növényvédelem, élelmiszerlánc-biztonsági 
ismeretek). A Gyógy- és fűszernövények specializáció témakörei: vadon termő 
gyógynövények gyűjtése, gyógy- és fűszernövények termesztése, Gyógy- és 
fűszernövények feldolgozása, minősítése, gyógynövény- és drogismeret, fitoterápia. 
 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

Természettudományi diszciplínák; társadalomtudományi alapozó ismeretkörök, 
általános és enciklopédikus mezőgazdasági ismeretek (földművelés, növénytermesztés, 
állattenyésztés, ökológiai gazdálkodás), a kertészeti növények (dísznövények, 
gyógynövények, gyümölcstermő növények, szőlő, zöldségnövények) termesztéséhez, 
szaporításához és áruvá készítéséhez szükséges általános szakmai ismeretek (faj- és 
fajtaismeret, technikai folyamatok, növényvédelmi diszciplínák, élelmiszerlánc-biztonsági 
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ismeretek), kertészeti gazdasági és gazdálkodási ismeretek (marketing, minőségbiztosítás, 
számvitel és pénzgazdálkodás, üzemszervezés). 

A végzős hallgatók a specializációk ismeretanyagából tesznek komplex vizsgát. A 
specializáción belül választott szakterület részletes tananyagát az „A” tétel-, a specializáció 
másik szakterületének alapozó tananyagát pedig a „B” tétel tartalmazza. A vizsga során a 
hallgató mindkét tételsorból 1-1 tételt húz. A tételek összeállítása a specializációért felelős 
oktatók feladata. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend magyar nyelven Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend angol nyelven Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Nappali munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 
 
Levelező munkarend Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Levelező munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 
 
Levelező munkarend Beregszász, Révkomárom és Zenta képzési helyen 
(Kertészettudományi Kar)  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
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Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki alapképzési szak 
 
A képzés célja olyan lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnökök képzése, akik 
természettudományi, agrárműszaki és mezőgazdasági technológiai, valamint 
állattenyésztési ismereteik birtokában képesek a lótenyésztés, a lovassport szervezés 
területén a tudásukat alkalmazni. Ismerik a lovassport szervezés különböző szervezeti 
formáit és azok működését. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy 
tanulmányaikat a mesterképzésben folytassák. 
 
A képzés jellemzői 
A képzésben részt vevő hallgatók az első két szemeszterben alapozó tárgyakat tanulnak, 
melyek a ló faji sajátosságira, a lóval kapcsolatos ismeretkörökre hangsúlyosan kitérnek, de 
már ekkor elkezdődik a lovagló tudásuk alapozása is. A képzésben részt vevőknek az első 
két félévben az órarendi órákon kívül kötelező gyakorlatokon kell részt venniük. Annak 
érdekében, hogy a 7. félév összefüggő szakmai gyakorlatát külföldön is eredményesen 
letölthessék a 2. félévtől - öt szemeszteren át - kiemelt óraszámban nyelvi / lovas szaknyelvi 
képzésben részesülnek. A hallgatók saját lovaikkal is részt vehetnek a képzésben. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BSc) 
- szakképzettség: lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök (Horse Breeding, 

Equestrian Sport Manager) 
 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
A képzés Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar), magyar nyelven 
folyik. 
 
Szakfelelős: Dr. Bokor Árpád egyetemi docens 
 

Választható specializációk 
 
VÁLASZTHATÓ 
SPECIALIZÁCIÓ 

SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 
KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Lovasedző Dr. Bokor Árpád egyetemi docens nappali munkarendben; Kaposvári 
képzési helyen 

Lovassport menedzser Dr. Bokor Árpád egyetemi docens nappali munkarendben; Kaposvári 
képzési helyen 

 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 

A szakon nem a hallgató választ specializációt, hanem az 1. félév végén - a Lovaglás 1. 
tantárgy végén esedékes szintfelmérés eredménye alapján történik az egyes 
specializációkra besorolás. 
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Tekintettel arra, hogy a Lovaglás 1. kurzus szintfelmérő eredménye alapján történik, 
ezért a szakon az adott specializációhoz tartozó tantárgyakat a 2. félév tantárgyfelvételi 
időszakában kell felvenni. Ezt követően a későbbi félévekben a hallgatónak minden esetben 
a saját specializációjához tartozó tantárgyak kurzusait kell felvenni és teljesíteni. 

A specializáció választással kapcsolatos tudnivalók közzététele a tanév 
időbeosztásában előírt időszakban a NEPTUN TR-ben történik. 

A kötelezőn felül második specializáció választására kizárólag az alapképzés képzési 
idejének feléig van lehetőség, a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzat 1. sz. 
mellékletében előírt térítési díj megfizetése mellett. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez 

kapcsolódóan összesen legalább hat hét gyakorlati képzésből, amelynek teljesítése 
kreditérték nélküli kritériumfeltétel, valamint a képzés utolsó félévében a háromszor négy 
héten át tartó összefüggő szakmai gyakorlatból. Az összefüggő szakmai gyakorlat a 
specializáció szerinti szakterületnek megfelelő gyakorlati terepen, azonos gyakorlati 
óraszámmal megvalósuló képzés. 

Az összefüggő szakmai gyakorlat általános célja: az alapképzés 6 szemesztere alatt 
megszerzett elméleti tudás alkalmazása a mezőgazdasági gyakorlatban, a lótenyésztés, 
lovassportszervezés, illetve a növénytermesztés különböző ágazataiban. Kiemelt cél a 
képzési program gyakorlati részéhez kötődő kompetenciák fejlesztése: a gazdálkodás, az 
üzemszerű működés élethelyzeteiben különböző szakmai problémák felismerése, kezelése, 
a feladatok önálló megoldása, a gazdálkodás egyes részfolyamatainak, különös tekintettel 
a különböző technológiák megismerése. Cél továbbá a szakmai tájékozottság elmélyítése, 
a középszintű vezetői, irányítói feladatok megismerése és gyakorlása, a vezetői- és a 
kommunikációs képességek fejlesztése. 

Az üzemi gyakorlat szervezője és szakmai felügyelője: SZIE Kaposvári Campus, Agrár- 
és Környezettudományi Kar, Hippológia Intézeti Tanszék; felelős: Dr. Vincze Anikó, 
egyetemi adjunktus 

Az üzemi gyakorlat helye: a szakfelelős által elfogadott és a hallgatóknak „kiajánlott” 
gyakorló hely: gazdaság, üzem, vállalkozás, intézmény. 

Az üzemi gyakorlat helyszíni felelőse, irányítója: felsőfokú végzettséggel rendelkező, az 
akkreditált gyakorló hellyel alkalmazási jogviszonyban álló szakember(ek).  

A szakmai (üzemi) gyakorlat részletes tájékoztatójának elérhetősége kaposvári képzési 
helyen (Agrár- és Környezettudományi Karon): NEPTUN TR 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnökök képesek: 

- az agrárgazdaság szereplőinek viselkedését, az agrárium intézményi hátterének 
formális és informális kapcsolatrendszerét értelmezni, és munkájuk során 
felhasználni; 

- anyanyelvükön szakterületük tudásanyagának összegző értékelésére, azok szóbeli 
és írásos közvetítésére szakmai közönség számára is; 

- szakterületükkel kapcsolatos idegen nyelvű információk megértésére, és speciális 
szakkifejezéseinek aktív alkalmazására; 



169 
 

- a lótenyésztéssel, lótartással, lovas oktatással foglalkozó egységekben felmerülő 
feladatok megértésére; 

- az ágazatot érintő technológiai fejlesztések megértésére, befogadására, azok 
átültetésére a napi munkaszervezésben; 

- a mérnöki munka során az egyének és a társadalom egészségét támogató, 
környezetbarát megoldások előnyben részesítésére; 

- lovassport menedzser specializáción továbbá képesek a lovasversenyek és egyéb, 
a lóhoz köthető szakmai rendezvények szervezésre és lebonyolítására; a tenyésztő 
és nemesítő munka végzésére, a tenyészállatok és a kiképzett sport-, verseny- vagy 
más használatú lovak szakszerű kezelésére és azok értékesítésére; 

- lovasedző specializáción továbbá képesek a ló-lovas együttesek kiképzésére, 
lovassportedzések vezetésére, valamint lovak és lovasok versenyre való 
felkészítésére, azok versenyeztetésre. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú 
(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
megszerzése szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése 
összesen 180 kredit értékben; 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- szakdolgozat védés; 
- komplex szakmai vizsga. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 

A záróvizsga kérdések a lótenyésztést, lóhasználatot érintő legfontosabb 
témakörökből tevődnek össze (tartás, takarmánygazdálkodás, állategészségügy, 
versenyszervezés, szakági ismeretek, növénytermesztés) és azok komplex jellegű 
számonkérésére irányulnak, kitérve az adott specializáció sajátosságaira. A hallgató a 
záróvizsga részeként 1-1 tételt húz a képzés egészéhez és a specializációjához 
kapcsolódóan. 

A záróvizsga témakörök összeállítását a szakfelelős végzi, szükség esetén a 
tantárgyfelelsők bevonásával, az adott záróvizsgaidőszakban aktuális témakörök a NEPTUN 
TR-ben kerülnek közzétételre a hallgatók számára. 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

A záróvizsga eredményét a szóbeli feleletre kapott érdemjegy és a szakdolgozat 
véglegesített osztályzatának egyszerű számtani átlaga adja. 

A záróvizsga bizottság a bírálók javaslatának figyelembevételével és a hallgató védés 
során nyújtott teljesítményének átlaga alapján elégtelentől (1), jelesig (5) terjedő 
osztályzási rendszerben egy érdemjeggyel minősíti a szakdolgozatot. 

A dolgozat megvédését követően a hallgatónak – lehetőség szerint szabad előadás 
formájában – választ kell adni a kihúzott záróvizsga kérdésekre (tételekre). 

A záróvizsga kérdésekre adott felelet alapján a hallgató felkészültségét a bizottság 
tagjai elégtelentől (1), jelesig (5) terjedően osztályozzák, majd zárt ülésen – vita esetén 
szavazással – megállapítják az osztályzatot. Szavazategyezőség esetén az elnök szavazata 
dönt. 

A záróvizsga jegyzőkönyvön a záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is 
fel kell tüntetni, továbbá fel kell tüntetni a záróvizsga átlagát is.  

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarendben Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kaposv%C3%A1ri%20Campus
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Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szak 
 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a mezőgazdasági, élelmiszeripari, 
környezettechnikai valamint ökonómiai szakterületeken korszerű mérnöki tudással 
rendelkeznek. A természettudományi, műszaki, alkalmazott biológiai, gazdasági és humán 
ismereteik birtokában képesek a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban alkalmazott 
gépészeti, műszaki berendezések üzemeltetésére és fenntartására, gépészeti technológiák 
bevezetésére. Az ilyen összetételű tudással rendelkező gépészmérnök nemcsak a szűkebb 
műszaki terület, hanem egy komplex gazdaság, üzem létrehozására, irányítására, 
eredményes működtetésére is alkalmassá válik. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BSc) 
- szakképzettség: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (Mechanical 

engineer in agriculture and food industry) 
 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Bártfai Zoltán egyetemi docens 
 
A képzés Gödöllő képzési helyen magyar nyelven indul. 
 
Szakkordinátor: Gödöllő képzési helyen (Gépészmérnöki Kar): Dr. Kurják Zoltán 
 

Választható specializációk 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Agrárenergetika Dr. Schrempf Norbert egyetemi 
docens 

nappali és levelező munkarendben 

Erőgéptechnika Dr. Kiss Péter egyetemi tanár nappali és levelező munkarendben 

Termeléstechnológia és Műszaki 
szolgáltató 

Dr. Bártfai Zoltán egyetemi docens nappali és levelező munkarendben 

 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 
A specializáció megválasztása a 4. félévben történik. 
Előfeltétele a „Matematika” és a „Mechanika” szigorlat megléte. 
További előfeltétel az első három félévben a szak mintatantervében előírt kötelező („A”) 
tárgyak kreditértéke 75%-ának teljesítése. 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
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tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések a képzés minőségét nem 
befolyásoló módon eltérhetnek a nappali munkarendű képzéstől. 

A levelező munkarendű képzés egyes tanórái szombati napokon kerülnek 
megtartásra. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
A szakmai gyakorlat három részből álló, féléves időtartamú (tizenkettő-tizenöt hét) 
gyakorlat, amelynek részei: 

- a szakmai alapképzéshez kapcsolódó legalább egy hét időtartamú gyakorlati 
képzés, szakmai tanulmányút; 

- a szakmai alapozó képzéshez kapcsolódó legalább négy hét gépi munkavégző 
gyakorlat; 

- a szakmai törzsanyaghoz kapcsolódó legalább hat hét gépesített üzemi vezetői 
gyakorlat. 

 
A gépesített üzemi vezetői gyakorlat célja, hogy a hallgató az elméleti tudását 

valóságos körülmények között végzett konkrét munkával egészítsék ki lehetőség szerint a 
választott szakirányának megfelelő profilú vállalatnál (intézménynél). Ennek megfelelően 
mélyrehatóbban megismerjék az ott folyó munkát és felkészüljenek a szakdolgozat 
elkészítésére. Olyan tevékenységet kell végeznie a hallgatónak, mely során a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki munka valamely részterületén 
tapasztalatokat szerezhet, mely segíti majdani szakmájában való tájékozódásban, 
ugyanakkor a tanult ismereteit a gyakorlati követelményekkel szembesítheti és lehetővé 
teszi, hogy aktív közreműködő legyen a gyakorlati hely munkájában. A gyakorlat komplex 
célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati 
ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói 
kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológia 
ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi 
kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő 
magatartás, az innovációs készség fejlesztése. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök: 

- Képes az élelmiszer-gazdaság műszaki kiszolgálásához és fejlesztéséhez 
kapcsolódó műszaki ismeretrendszert alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, 
az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő 
tevékenységre. 

- Feladatai végrehajtásakor képes az adott alkalmazási terület műszaki 
irányításához szükséges legfontosabb elméleteket, eljárásrendeket, valamint az 
azokkal összefüggő terminológiákat alkalmazni. 

- Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges 
elvi és gyakorlati háttér feltárására, megoldására. 

- Képes használni, megérteni a mezőgazdaság és az élelmiszeripar 
szakterületeinek jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait.  
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- Képes az élelmiszer-gazdaságra jellemző termelési, termék-előállítási 
rendszerek és folyamatok műszaki modellezésére. 

- Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye erőforrásaival 
hatékonyan gazdálkodni. 

- Munkája során képes alkalmazni és betartatni a biztonságtechnikai, tűzvédelmi 
és higiéniai szabályokat, előírásokat.  

- Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, 
szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven. 

- Képes mezőgazdasági termelési eljárások és élelmiszer-ipari termékfeldolgozó 
technológiák megvalósítását lehetővé tevő gépek és géprendszerek 
összeállítására, telepítésére, üzemeltetésére, szervizelésére.  

- Képes a vidékfejlesztési, településmérnöki és településüzemeltetési eljárások 
műszaki feladatainak ellátására, beleértve a szakkommunikációs és a műszaki 
logisztikai folyamatok előkészítését, irányítását. 

- Képes az élelmiszergazdasági folyamatok, illetve az azokat segítő műszaki 
kiszolgálási, logisztikai, biztosítási, pénzügyi tevékenységeket szolgáló 
számítógépes hálózatok működtetésére, egyszerű programok alkalmazására, 
bővítésére. 

- Képes az agrárium és az élelmiszer-feldolgozás műszaki vonatkozásaiban 
oktatási, szakhatósági, szakértői és szaktanácsadási feladatok ellátására. 

- Képes kis és közepes méretű mezőgazdasági és élelmiszer-ipari vállalkozások 
létrehozására és irányítására. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú 
(B2) komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése 
összesen 180 kredit értékben; 

- a szakmai gyakorlatok teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
Minden hallgató számára kötelező záróvizsga tárgyak (6 kredit): 

- Hőtan 
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- Áramlástan 
 
 
 
Az egyes specializációk záróvizsga tárgyai: 
 
Termeléstechnológia és műszaki szolgáltató specializáció: 

- Gépek és rendszerek üzemeltetése 
Erőgéptechnika specializáció: 

- Motorok és gépjárművek 
- Belsőégésű motorok vizsgálata 
- Közúti gépjárművek vizsgálata 
- Terepjáráselmélet 
- Járműinformatika 

Agrárenergetika specializáció: 
- Energetika alapjai 
- Szélenegia hasznosítás 
- Biomasszahasznosítás 
- Geotermális energia hasznosítás 
- Energiatárolás és ellátás 

 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 
Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből áll, 
úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 
A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga bizottság 
tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 
Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 
Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarendben Gödöllő képzési helyen 
 
Levelező munkarendben Gödöllő képzési helyen 
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Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak 
 

A képzés célja olyan mezőgazdasági mérnökök képzése, akik képesek üzemi méretű 
termelési folyamatok irányítására és szervezésére, az állattenyésztési és 
növénytermesztési ágazat szakigazgatási alapfeladatainak és szaktanácsadói feladatainak 
elvégzésére. Alkalmasak önálló mezőgazdasági magángazdaságok létrehozására és azok 
gazdaságos üzemeltetésére. Ismeretekkel rendelkeznek a termékek forgalmazása, 
feldolgozása és tárolása terén is. Az alapképzési szak során kellő mélységű elméleti 
ismereteket szereznek a képzés második ciklusában valamely, az alapképzéshez 
kapcsolódó, specializált mesterképzési (MSc) szakon történő folytatásához. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és 
kimeneti követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BSc) 
- szakképzettség: mezőgazdasági mérnök (Agricultural Engineer) 

 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 

- Gödöllő, Beregszász és Zenta képzési hely: Dr. Mézes Miklós egyetemi tanár 
- Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): Dr. Fodor László főiskolai tanár 
- Kaposvár képzési hely: Prof. Dr. Sütő Zoltán, egyetemi tanár 
- Keszthely: Dr. Polgár J. Péter egyetemi docens 

 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkordinátorok: 

- Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar):  
Balláné dr. Erdélyi Márta egyetemi docens – nappali munkarend 
Dr. Balogh Krisztián egyetemi docens - levelező munkarend 

- Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): Dr. Fodor László főiskolai tanár 
- Kaposvári képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): Prof. Dr. Sütő 

Zoltán egyetemi tanár 
- Beregszász képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

Balláné dr. Erdélyi Márta egyetemi docens 
- Zenta képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): Balláné dr. 

Erdélyi Márta egyetemi docens 
 

Képzés nyelve: 
- Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): magyar és 

angol 
- Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): magyar és angol 
- Kaposvári képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): magyar 
- Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): magyar 
- Beregszász képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): magyar 
- Zenta képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): magyar 
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Választható specializációk 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Tógazdasági haltenyésztés - nappali munkarendben 

Helyi termék előállítás  - nappali munkarendben 

Klímavédelmi ismeretek, 
klímatudatos gazdálkodás 

- nappali munkarendben 

 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar):  
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

agrár-környezetgazda Dr. Ambrus Andrea nappali és levelező munkarendben 

növénytermesztő-növényvédő Dr. Fodor László nappali és levelező munkarendben 

 
Kaposvári képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar) 
 
VÁLASZTHATÓ 
SPECIALIZÁCIÓ 

SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELYMUNKARENDBEN ÉS 
KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Állattenyésztési specializáció Prof. Dr. Sütő Zoltán, egyetemi 
tanár 

nappali és levelező munkarendben; 
Kaposvári képzési helyen 

Növénytermesztési és 
növényvédelmi specializáció  

Prof. Dr. Keszthelyi Sándor, 
egyetemi docens 

nappali és levelező munkarendben; 
Kaposvári képzési helyen 

 
Beregszász képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Vadgazdálkodás - levelező munkarendben 

 
Zenta képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Helyi termék előállítás - levelező munkarendben 

 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

A specializációválasztásnak külön feltétele nincs, azonban egy specializáció min. 15 fő 
jelentkezése esetén indulhat el. 

A Mezőgazdasági mérnök alapképzési szak nappali munkarendű hallgatói a harmadik 
félévben választanak specializációt/modult, a specializáció tantárgyait a 4. félévtől veszik 
fel. 
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Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 
A specializációválasztásnak nincsenek külön feltételei. 

 
Kaposvári képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): 

A Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakon egy specializáció választása kötelező. A 
specializáció-választás a 3. félévben (a tanév időbeosztásában megadott időszakban), a 
választott specializációhoz tartozó tantárgyak felvétele a 4. félév tantárgyfelvételi 
időszakában esedékes. A specializáció választással kapcsolatos tudnivalók közzététele a 
tanév időbeosztásában előírt időszakban a NEPTUN TR-ben történik. 

A hallgatóknak a specializáció választást követő félévekben mindig a választott 
specializációhoz tartozó tantárgyak kurzusait kell felvenniük a tanév rendjében rögzített 
tantárgyfelvételi időszakban. 

A kötelezőn felül második specializáció választására kizárólag az alapképzés képzési 
idejének feléig van lehetőség, a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzat 1. sz. 
mellékletében előírt térítési díj megfizetése mellett. Egy-egy specializáció akkor indítható, 
ha arra minimum 5 fő jelentkezik, 5 fő alatt specializáció indítása nem engedélyezhető. 
 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

A specializációválasztásnak nincsenek külön feltételei. 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől 
függően eltérhetnek egymástól. 

Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): a levelező 
munka-rendű képzés tanórái szombati napokon kerülnek megtartásra. 

Beregszász képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): a képzés 
tanórái pénteki és/vagy szombati napokon kerülnek megtartásra. 

Zenta képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): a képzés tanórái 
pénteki és/vagy szombati napokon kerülnek megtartásra. 

Kaposvár képzési helyen a levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira 
tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. 

Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): a hallgatók tanóráira heti rendszerességgel 
pénteki és/vagy szombati napokon kerül sor. 
 
SZÉKHELYEN KÍVÜLI, HATÁRON TÚLI KÉPZÉS (MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR) 
 

A határon túli mezőgazdasági mérnök képzés tanterve, tantárgy struktúrája, 
követelményrendszere megegyezik a hazai levelező képzéssel, lényeges különbség a 
szervezeti felépítésben van. Az oktatási formát a helyi adottságokhoz alkalmazkodva 
hoztuk létre. 
 
Konzultációs központok:  

- Kárpátalján: Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Tanárképző 
Főiskola;  
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- Vajdaságban: Zenta, ProScientia Naturae Alapítvány;  
 

A konzultációs központok biztosítják a helyet a hétvégi konzultációk számára, ahol 
oktatási eszközökkel felszerelt tantermek, tantárgyi szemléltető anyagok, szakkönyvtár, 
olvasóterem, számítógép terem áll rendelkezésre. 
 

A konzultációs központokban megbízott helyi tagozatvezető szervezi a konzultációkat, 
a gyakorlatokat az adott térségben és közvetlen kapcsolatot tart az egyetemmel:  

- Beregszászon: Pólin Irén, Huszár Péter (kihelyezettkepzes@gmail.com);  
- Zentán: Dr. Lengyel László (e-mail: htlt.zenta@gmail.com);  

 
A konzultációs órákat részben a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar oktatói, 

részben helyi konzulens tanárok tartják. A tanterv alapján előírt tantárgyak követelményei 
alapján a tárgyfelelős oktatók felelnek a konzultációs órák szervezéséért, a tananyag 
objektív számonkéréséért. 

A gyakorlati képzés során célunk az állattenyésztési és növénytermesztési ismeretek 
készség szintű elsajátítása. A gyakorlatokat az adott térségben, illetve részben 
Magyarországon szervezzük meg egyéni és társas vállalkozások által működtetett 
gazdaságokban. 

Beregszász képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): a képzés 
tanórái pénteki és/vagy szombati napokon kerülnek megtartásra. 

Zenta képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): a képzés tanórái 
pénteki és/vagy szombati napokon kerülnek megtartásra. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Gödöllő képzési hely (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

A szakmai gyakorlat két részből áll. Az 1-6 szemeszter során a szakmai elméleti 
tantárgyakhoz kapcsolódó 3-5 hét szakmai gyakorlat. A 7. szemeszterben nappali tagozaton 
13 hét, levelező tagozaton 2 hét egybefüggő szakmai gyakorlat szerepel.  

A szakmai gyakorlatokra vonatkozó részletes információk a 
http://mkk.szie.hu/oktatas/gyakorlat-informaciok linken érhetők el. 
 
Gyöngyös képzési hely (Károly Róbert Kar): 

A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez 
kapcsolódóan a hallgatónak az Üzemi gyakorlat I.-II.-III. (3x16 óra) és a Nyári gyakorlat I.-II. 
(2x40 óra) kritérium jellegű tárgyakat kell teljesítenie. Ezt követően a negyedik félévben 
kerül sor a 6 hetes (240 órás) összefüggő szakmai gyakorlatra. Részletes tájékoztató a 
Hallgatói Követelményrendszer/Tanulmányi és Vizsgaszabályzat/1. melléklet Szakmai 
gyakorlati szabályzat, Károly Róbert Karra vonatkozó függeléke. 
 
Kaposvári képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): 

A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: 
- nappali munkarendben a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen 

ötször egy hétig, valamint egy félévig tartó összefüggő szakmai (üzemi) 
gyakorlatból; 

http://mkk.szie.hu/oktatas/gyakorlat-informaciok
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- levelező munkarendben: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen 
ötször két napig, valamint négy hétig tartó szakmai gyakorlatból. 

 
Az összefüggő szakmai gyakorlat általános célja: az alapképzés első 6 szemesztere 

során megszerzett elméleti tudás alkalmazása a mezőgazdasági gyakorlatban az 
állattenyésztés, illetve a növénytermesztés különböző ágazataiban. Kiemelt cél a képzési 
program gyakorlati részéhez kötődő kompetenciák fejlesztése: a gazdálkodás, az 
üzemszerű működés élethelyzeteiben különböző szakmai problémák felismerése, kezelése, 
a feladatok önálló megoldása, a gazdálkodás egyes részfolyamatainak, különös tekintettel 
a különböző technológiák megismerése. Cél a szakmai tájékozottság elmélyítése, a 
középszintű vezetői, irányítói feladatok megismerése és gyakorlása, a vezetői- és a 
kommunikációs képességek fejlesztése. 

Az üzemi gyakorlat szervezője és szakmai felügyelője: SZIE Kaposvári Campus, Agrár- 
és Környezettudományi Kar, Oktatási Kabinet; felelős: Dr. Princz Zoltán, c. egyetemi docens 

Az üzemi gyakorlat helye: az intézmény által elfogadott gyakorló hely: gazdaság, üzem, 
vállalkozás, intézmény 

Az üzemi gyakorlat helyszíni felelőse, irányítója: felsőfokú szakirányú végzettséggel 
rendelkező, a gyakorló hely alkalmazásában álló szakember(ek).  

A szakmai (üzemi) gyakorlat részletes tájékoztatójának elérhetősége Kaposvári képzési 
hely (Agrár- és Környezettudományi Kar): NEPTUN TR 
 
Keszthely képzési hely (Georgikon Kar): 

A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez 
kapcsolódóan összesen, legalább három hét gyakorlati képzésből, valamint egy félévig tartó 
szakmai gyakorlatból. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a mezőgazdasági mérnökök képesek: 
 

- alkalmazni a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiákat;  
- a mezőgazdasági termelés folyamatában fellépő rutinszerű problémák 

felismerésére és annak megszüntetésére; 
- rendelkeznek azokkal a vezetéselméleti és szervezetirányítási ismeretekkel, 

amelyek segítségével képesek egyéni vagy társas agrárvállalkozások 
működtetésére vagy azok irányítására; 

- alkalmazni az agrárium Európai Uniós és hazai jogrendjében meghatározottakat, 
különös tekintettel az élelmiszerlánc-biztonsági alapelvekre az élelmiszer 
alapanyag előállítása során; 

- a mezőgazdasági termelésben való közvetlen részvételre, annak támogatására, 
továbbá K+F+I projektek gyakorlati megvalósításában való aktív részvételre. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú 
(B2) komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 
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A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 
- a képzés összes kötelező tantárgyának valamint a választott specializáció 

tantárgyainak teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű 
szabadon választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek 
teljesítése összesen 180 kredit értékben; 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Gödöllő, Beregszász és Zenta képzési helyeken (Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar): 

Állattenyésztés és takarmányozás - a gazdasági állatok tenyésztésének, 
tartástechnológiájának és takarmányozásának az állati termékek minőségének 
ismeretkörei 
Növénytermesztés - a gazdasági szempontból jelentős szántóföldi növények termesztési 
technológiájának, agrotechnológiájának, növényvédelmének ismeretkörei 
 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 

A záróvizsgán a mezőgazdasági mérnöki szakmai ismeretek és a sajátos szakmai 
kompetenciákat eredményező (szakirányos) ismeretek komplex számonkérése történik.  
Mezőgazdasági technológiai és gazdálkodási ismeretkörök: szántóföldi növények 
termesztésének jelentősége, termesztésük ökológiai és biológiai feltételei és 
termesztéstechnológiájuk. Gazdasági állatok tenyésztésének, tartástechnológiájának és 
takarmányozásának, valamint az állati termékek minőségének ismeretkörei, állatvédelmi 
követelmények. A növénytermesztő-növényvédő specializáció ismeretkörei: szántóföldi 
növények betegségei, kártevői, gyomnövényismereti és gyomszabályozási ismeretek, 
integrált növényvédelmi technológiák, energia növények termesztése, növénynemesítés és 
fajtahasználat, vetőmagtermesztés. Az agrár-környezetgazda specializáció ismeretkörei: 
tájökológiai és tájgazdálkodási ismeretek, környezeti elemek védelme, mezőgazdasági 
hulladékgazdálkodás, megújuló energiaforrások hasznosítása, agrár-
környezetgazdálkodási programok. 
 
Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): 

A záróvizsga kérdések az állattenyésztési, a növénytermesztési, valamint a 
gazdálkodási ismeretek komplex jellegű számonkérésére irányulnak. A hallgató a záróvizsga 
részeként 1-1 tételt húz a képzés egészéhez és a specializációjához kapcsolódóan. 
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A záróvizsga témakörök összeállítását a szakfelelős végzi, szükség esetén a 
tantárgyfelelsők bevonásával, az adott záróvizsgaidőszakban aktuális témakörök a NEPTUN 
TR-ben kerülnek közzétételre a hallgatók számára.  
 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

Állattenyésztés - takarmányozástan, a tartástechnológia, a növénytermesztéstan - 
talajtan, a földműveléstan, a kertészet és a gyepgazdálkozás ismeretkörei, illetve az 
ezekhez kapcsolódó gazdálkodási és szervezési ismeretek. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A szakdolgozat védését a bírálók értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye egyszerű 
számtani átlaga alapján a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend magyar nyelven Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend angol nyelven Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend magyar nyelven Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Nappali munkarend angol nyelven Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Nappali munkarend magyar nyelven Kaposvári képzési helyen (Agrár- és 
Környezettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Agr%C3%A1r-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Agr%C3%A1r-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
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Levelező munkarend magyar nyelven Kaposvári képzési helyen (Agrár- és 
Környezettudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 
 
Levelező munkarend Beregszász képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar) 
 
Levelező munkarend Zenta képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 
  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Agr%C3%A1r-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Agr%C3%A1r-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
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Szőlész-borász mérnök alapképzési szak 
 

A képzés célja olyan szőlész-borász mérnökök képzése, akik megszerzett 
szőlőtermesztési-borászati és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a 

- különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó szőlészeti-borászati 
munka szervezésére és irányítására; 

- alkalmasak önálló borászati gazdaságok létrehozására és azok üzemeltetésére, 
valamint borászati termékek forgalmazására; 

- megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzés keretében 
történő folytatásához. 

 
Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor; BSc) 
- szakképzettség: szőlész-borász mérnök (Engineer of Viticulture and Oenology). 

 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 

- Budapest képzési hely (Kertészettudományi Kar): Nyitrainé dr. Sárdy Diána 
Ágnes egyetemi docens 

- Keszthely képzési hely (Georgikon Kar): Dr. Hermann Tamás egyetemi docens 
 
Képzés nyelve: magyar 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése és a záróvizsga követelmények megegyeznek 
a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a tananyagcsoportok beosztása és 
bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől függően eltérhetnek egymástól. 
 
Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): 

Levelező munkarendben a tanórák tömbösítve, általában szombati napokon kerülnek 
megtartása. A vizsgaidőszakban a vizsgák szombaton vagy hétköznapokon vannak. A 
szakdolgozat készítését segítő konzultációk céljából munkanapokon is a hallgatók 
rendelkezésére állunk. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
BUDAPEST KÉPZÉSI HELY (KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR) 
 

A Kertészettudományi Kar minden alapképzési és mesterképzési szakán kötelező 
szakmai gyakorlatot teljesíteni. A szakmai gyakorlatra alapképzésben az adott szak és 
munkarend mintatantervében/operatív tantervében meghatározott félévben, 
mesterképzésben pedig a képzési időszak alatt, nyáron kerül sor. Alapképzésben nappali 
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munkarendben a gyakorlat 15 hétből, levelező munkarendben 3 hétből áll. 
Mesterképzésen minden munkarendben a szakmai gyakorlat ideje 4 hét. Alapképzési 
szakokon szakmai gyakorlatra szakirányt vagy szakmai modult/specializációt tartalmazó 
képzések esetén csak szakirányra/szakmai modulra/specializációra felvett hallgató mehet. 
Szakirányt vagy szakmai modult/specializációt nem tartalmazó alapképzés esetén az a 
hallgató mehet szakmai gyakorlatra, aki a képzési és kimeneti követelmények szerinti 
alapozó ismereteket teljesítette. 

A szakmai gyakorlat felvételének és teljesítésének részletes követelményeit, valamint 
a vonatkozó határidőket a „Szabályzat az alap- és mesterképzések és a felsőoktatási 
szakképzés szakmai gyakorlatának lebonyolításához” c. szabályzat („Gyakorlati szabályzat”) 
tartalmazza, mely a Kar honlapján elérhető. 
 
A gyakorlat nappali munkarendben: 

A gyakorlat alapvetően az alábbi típusú helyszíneken teljesíthető: 
- a kar által felajánlott gyakorlati helyeken; 
- a hallgató által saját magának szerzett gyakorlati helyen; 
- Erasmus szakmai gyakorlati helyen. 

A gyakorlati szabályzat alapján először mindenkinek mérlegelnie kell, hogy tud-e saját 
magának gyakorlati helyről gondoskodni, vagy az egyetem által felkínált helyek 
valamelyikét kívánja igénybe venni. 

Amennyiben saját gyakorlati helyet választ, azt a gyakorlati szabályzat 2. sz. mellékletét 
képező formanyomtatvány segítségével a szakirányfelelősnél/modulfelelősnél, 
szakirányt/szakmai modult nem tartalmazó képzés esetén a szakfelelősnél kérvényeznie 

kell. Kérjük, hogy saját gyakorlati hely választása esetén is először nézze meg a kari 
listát, mert lehetséges, hogy a választott cég szerepel azon. A kari listán szereplő cégek 
előzetesen semmilyen módon nem kereshetők meg, a cégek és a kar között fennálló 
keretmegállapodás értelmében a gyakorlati hely felkérése a kar jogköre! A kar által 
felajánlott gyakorlati hely választása esetén a gyakorlati szabályzat 3. sz. mellékletét kell 
kitölteni! 
A fogadóhely fizetési kötelezettsége 

A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 
a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A 
hallgatót ez esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő 
gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértékét az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja 
határozza meg. A hallgatói munkadíjat a hallgató számára az Együttműködő Partner fizeti 
meg. 
Mi a teendő külföldi gyakorlat esetén? 

Amennyiben Erasmus szakmai gyakorlaton kíván részt venni, és már elnyerte a 
pályázatot a választott gyakorlati helyre, kizárólag annyi teendője van, hogy kitölti a 
gyakorlati szabályzat 2. sz mellékletét, melyhez csatolja a gyakorlati 
szerződés/fogadónyilatkozat másolatát. Amennyiben a pályázat még folyamatban van, 
csak a 2. sz mellékletet kell kitölteni és a szakirány/modul/specializáció szerinti tanszéken 
leadni. Egyéb külföldi hely esetén a 2. sz mellékletet kell kitölteni és a fogadónyilatkozatot 
csatolni. 
A jelentkezések elbírálása 

A jelentkezéseket minden esetben a szakirányfelelős/ modulfelelős/ 
specializációfelelős, szakiránnyal/ szakmai modullal/ specializációval nem rendelkező 
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képzés esetén a szakfelelős bírálja el. Egyéni gyakorlati hely választása esetén a 
jelentkezéseket korábbi határidővel kell benyújtani, hogy a kérelem esetleges elutasítása 
esetén a hallgatónak legyen lehetősége a kar által felajánlott gyakorlati helyek közül 
választani. 
Szerződéskötés 

Amennyiben a hallgató a kar által felajánlott helyek valamelyikén fogja a szakmai 
gyakorlatát teljesíteni, arra külön szerződést nem szükséges kötni, mivel az összes 
fogadóhely a karral a gyakorlati képzésre vonatkozó együttműködési megállapodással 
rendelkezik. Amennyiben a hallgató egyéni helyen tölti a gyakorlatát, akkor a gyakorlat 
megkezdése előtt meg kell kötni a hallgató szakmai gyakorlatára vonatkozó 
együttműködési megállapodást. A megállapodást a fogadóhely általi aláírás után az 
egyetemi aláírás céljából a szakirány/szakmai modul/ specializáció szerinti tanszéken, 
szakirány/szakmai modul/specializáció nélküli képzés esetén a szakfelelős szerinti 
tanszéken kell leadni! Aláírás után a fogadóhelyet illető példányok postai úton megküldésre 
kerülnek. 
A gyakorlat alatti kötelezettségek 

A hallgató a szakmai gyakorlat alatt a fogadóhely szakembereinek felügyelete és 
irányítása mellett dolgozik. A munkakezdésre és befejezésre a vállalati munkarend előírásai 
az irányadók, de a hallgató heti munkaideje nem haladhatja meg a 40 órát. A hallgató 
munkaideje legfeljebb napi 8 óra, heti 40 óra, melyből elengedni csak különösen indokolt 
esetben lehet heti maximum 4 órát. A hallgató köteles a hatályos vállalati baleset- és 
munkavédelmi szabályokat betartani. A hallgató munkáját a gyakorlat ideje alatt az 
Egyetem kijelölt oktatója (felelőse) köteles rendszeresen ellenőrizni. 
A gyakorlat értékelése és elfogadása 

A szakmai gyakorlat végén a hallgatók írásos beszámolót készítenek, amit a 
foglalkoztató aláírásával igazol. Külföldi szakmai gyakorlat esetén a beszámolót két nyelven 
(magyarul és a fogadóhely által elfogadott nyelven) kell elkészíteni. A gyakorlati szabályzat 
5. sz. mellékletében meghatározott formájú és tartalmú beszámolót a 
szakirányfelelősnek/modulfelelősnek/specializációfelelősnek, szakirány/szakmai modul/ 
specializáció nélküli képzés esetén a szakfelelősnek kell benyújtani. 

A gyakorlat teljesítését a munkahelyi vezető – a hallgató által készített írásos 
beszámoló szignálásán kívül – az „Igazolás a gyakorlat teljesítéséről és munkahelyi vezetői 
értékelés” nyomtatvány (6. sz. melléklet) kitöltésével, aláírásával igazolja. Ebből a szakmai 
gyakorlat utolsó napján egy példányt a hallgatónak átad, és további egy példányt a 
szakirányfelelősnek/ modulfelelősnek/ specializációfelelősnek, szakirány/ szakmai modul/ 
specializáció nélküli képzés esetén a szakfelelősnek megküld. 
 
A gyakorlat levelező munkarendben: 

A levelező munkarendű képzésre vonatkozó szabályok az alábbi kivételekkel 
megegyeznek a nappali tagozatos gyakorlattal: 

- alapképzésben a gyakorlat 3 hét, így a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény 44. § (3) bekezdése a) pontja szerinti fizetési kötelezettség nem áll 
fenn; 

- mesterképzésben a gyakorlat 4 hét, így a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény 44. § (3) bekezdése a) pontja szerinti fizetési kötelezettség nem áll 
fenn. 
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Munkatapasztalat beszámítás 
A képzéshez tartozó szakmai gyakorlat munkatapasztalat beszámításával is 

teljesíthető. A korábbi munkatapasztalat beszámítását a kari Tanulmányi és Kreditátviteli 
Bizottságnál kell kezdeményezni legkésőbb a szakmai gyakorlat féléve szerinti szorgalmi 
időszak második hetének végéig. Munkatapasztalatként csak a képzésnek megfelelő 
területen végzett munkavégzés számítható be, amennyiben a munkavégzés időtartama az 
elvégzett munkaórák tekintetében legalább olyan hosszúságú, mint a képzés tanterve 
szerinti szakmai gyakorlat. 

A kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság a munkatapasztalat szakmai gyakorlatként 
történő beszámítására irányuló kérelem esetén kikérheti a szakfelelős/ szakirányfelelős/ 
szakmai modulfelelős/ specializációfelelős véleményét, továbbá a hallgatótól további 
adatszolgáltatást kérhet. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a szőlész-borász mérnökök alkalmasak: 

- korszerű szőlő ültetvények létesítésére és fenntartására, 
- a megtermelt szőlő minőségét megtartó borkészítésre, 
- szaktanácsadói és tervezési feladatok ellátására, 
- a szőlő kórokozóinak, kártevőinek és az ültetvényben előforduló gyomnövények 

felismerésére és növényvédelmi mérnökkel együttműködve az ellenük való 
hatékony védekezési módszerek kidolgozására, alkalmazására, 

- integrált szőlőtermesztés folytatására, 
- a szőlőfeldolgozás és borkészítés irányítására, 
- bormarketing végzésére, 
- a borkezelés végzésére, 
- a borharmónia létrehozására irányuló módszerek alkalmazására, 
- termelésfejlesztésre, 
- mérnöki feladatok ellátására az irányító, ellenőrző és felügyelő hatóságoknál. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú 
(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
megszerzése szükséges. 

 

Záróvizsga 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- képzés összes kötelező tantárgyának teljesítése, valamint a tanterv szerint 
szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a szakdolgozat-készítésre 
adható kreditek teljesítése összesen 180 kredit értékben; 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat teljesítése. 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 
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A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Budapest képzési hely (Kertészettudományi Kar): 

A szaktárgyi komplex vizsga tárgyai: a szak tárgyai közül összesen 30 kredit értékben a 
szakmai törzsanyagból és a differenciált szakmai ismeretek tantárgyköreiből kijelölt 
tananyag. A hallgatók a szaktárgyi komplex vizsga során 1 szőlészeti és 1 borászati tételt 
húznak a tételsorból. 
 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

Szőlőtermesztés, borkészítés szabályozási és jogi háttére, a szőlő növény rendszertana, 
a szőlőtermesztésnek, agrotechnikájának, tápanyaggazdálkodásának, fitotechnikai 
munkáinak részletes ismerete, illetve a borkészítés technológiai elemei, a borkóstolás, 
borértékelés, borpiaci ismeretek, borstílusok ismeretanyagai. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarendben Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar) 
 
Nappali munkarendben Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 
 
Levelező munkarendben Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar) 
 
Levelező munkarendben Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 
  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar


188 
 

Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak 
 

A képzés célja olyan tájrendező-kertépítő mérnökök képzése, akik ökológiai, műszaki, 
építészeti technológiai, gazdasági és vezetési ismereteik birtokában felkészültek a táj-, a 
települések és különböző létesítmények környezetének kertépítési, építési-kivitelezési, 
rendezési, fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátására, továbbá kellő mélységű 
elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban (mesterképzésen) történő 
folytatásához. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és 
kimeneti követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (BSc) 
- szakképzettség: tájrendező-kertépítő mérnök (Landscape and Garden Engineer) 

 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Fekete Albert egyetemi tanár 
 
Képzési hely: Budapest (Tájépítészeti és Településtervezési Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 

- kertépítő 
- tájrendező 
- településüzemeltető 

 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat egy félévig tartó egybefüggő szakmai gyakorlat, időtartama 12 hét, 
melynek kreditértéke 30 kredit. A szakmai gyakorlatot a hallgatóknak kivitelező és/vagy 
fenntartó vállalatoknál, önkormányzatoknál, természetvédelmi intézményeknél stb. kell 
eltölteniük. 

Tájékoztató elérhetősége: https://tajk.szie.hu/szakmai-gyakorlat-bsc 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A végzett tájrendező-kertépítő mérnökök képesek 

- a rutin szakmai problémák azonosítására, azok elméleti és gyakorlati szintű 
feltárásához szükséges nyomtatott és elektronikus szakirodalmi források önálló 
feldolgozására, az analitikus és szintetikus gondolkodásra és az adekvát 
értékelésre; 

- a szakmailag megalapozott véleményt alkotni az elméleti ismeretek 
gyakorlatialkalmazhatóságáról; 

https://tajk.szie.hu/szakmai-gyakorlat-bsc
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- a táj- és kertépítészet, valamint a településüzemeltetés szakterületi szereplőinek 
viselkedését, intézményi hátterének formális és informális kapcsolatrendszerét 
értelmezni és azt munkája során felhasználni; 

- kreatív, vizuális kifejezőkészséggel, gyakorlattal és kultúrával rendelkeznek; 
- a szakterületén átlátni a szakmai előrelépéshez szükséges feltételrendszert, és 

így képes megtervezni életpályáját; 
- az eljárások megtervezésére, lebonyolítására, erőforrások elosztására, szakmai 

döntéseket megalapozó javaslatok kidolgozásában való részvételre, 
következtetések levonására; 

- a szakterületre vonatkozó ismeretek és módszerek alapján részletes elemzésre, 
alapvető összefüggések feltárására, önálló következtetések levonására; 

- a szakterületével kapcsolatos idegen nyelvű információk megértésére és 
speciális szakkifejezéseinek aktív alkalmazására; 

- az írásbeli és szóbeli kommunikációt segítő eszközök hatékony alkalmazására; 
- a tevékenységének környezet- és egészségtudatos módon való 

megszervezésére, végzésére, az egészséget támogató megoldások előnyben 
részesítésére; 

- szakmai irányítás mellett kutatási projektben a projekt részfeladatainak operatív 
szinten történő, közvetlen irányítását végzi. A szervezeti egységek szintjén 
önállóan gyakorolja a menedzsment funkciókat, döntéseiért felelősséget vállal. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése 
összesen 180 kredit értékben; 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat teljesítése. 
 
Záróvizsga 
 
A a záróvizsga szakmai komplex vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll. 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 

tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy 
az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
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közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes tanszéken. 
 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

A tételek átfogó (témakör) jellegűek. Az egyik tételt a hallgató specializációjának 
megfelelő kérdéskörből (specializációs kérdések), a másikat a Kar másik két 
specializációjának tárgyaiból összeállított kérdéskörből (általános kérdések) kapják. A 
hallgatónak mindkét kérdéskörre legalább elégséges szintű feleletet kell adnia. 

A hallgatók a szakmai komplex vizsga során 2 db tételt húznak a specializációnak 
megfelelő diszciplínából. 

A szakdolgozat bemutatása keretében a hallgató röviden, összefoglalva ismerteti 
szakdolgozatát és főbb eredményeit, majd válaszol a bírálók kritikai észrevételeire és 
írásban feltett kérdéseire. Ezt követően a záróvizsga-bizottság elnöke és tagjai intéznek 
kérdéseket a hallgatóhoz. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 
Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből áll, 
úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 
A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga bizottság 
tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 
Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 
Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Budapest képzési helyen (Tájépítészeti és Településtervezési Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#T%C3%A1j%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti%20%C3%A9s%20Telep%C3%BCl%C3%A9stervez%C3%A9si%20Kar
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Természetvédelmi mérnöki alapképzési szak 
 

A képzés célja elhivatott, szakmai tudással és gyakorlati ismeretekkel egyaránt 
rendelkező és a problémák alapjainak feltárására és megoldására képes, holisztikus 
szemléletű természetvédelmi mérnökök képzése, akik képesek a természetvédelem 
általános és sajátos feladatainak szervezésére és végrehajtására. A természeti értékek 
védelmének fontosságát megfelelő módon és alapossággal képesek képviselni az élet 
minden területén. A természeti értékekkel és megújítható természeti erőforrásokkal 
tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekkel (erdő-, mező-, hal-, vad-, 
gyepgazdálkodási, vidék- és településfejlesztési szervezetek) fenntartott munkakapcsolat 
során érvényesíteni tudják a természetvédelmi elveket és előírásokat; alkalmasak a 
természetvédelmi szemléletformálásra. Birtokában vannak a tevékenységi területükön 
alkalmazható korszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a 
munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése 
érdekében. Ismerik a természettel való kapcsolatnak az egyének és a társadalom 
egészségére gyakorolt hatásait. Felismerik a különböző ágazatok közötti együttműködési 
lehetőségeket a természeti környezet fenntartható használata és a természeti értékek 
megőrzése érdekében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BSc) 
- szakképzettség: természetvédelmi mérnök (Nature Conservation Engineer) 

 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 

- Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): Dr. 
Malatinszky Ákos egyetemi docens 

- Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): Dr. Farkas 
Sándor, egyetemi docens 

- Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): Dr. Kondorosy Előd egyetemi tanár 
 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkordinátorok: 

- Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): Dr. 
Centeri Csaba egyetemi docens; 

- Kaposvári képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): Dr. Farkas 
Sándor, egyetemi docens. 

 
Képzés nyelve: magyar 
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Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése és a záróvizsga követelmények megegyeznek 
a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a tananyagcsoportok beosztása és 
bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől függően eltérhetnek egymástól. 

Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): a levelező 
munkarendű képzés tanórái elsősorban szombati napokon kerülnek megtartásra, 3-4 nap 
előadásra vagy gyakorlatra hétköznap is sor kerülhet. 

Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): a levelező munkarendű 
képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon 
vagy a heti pihenőnapon kerül sor. 

Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): a hallgatók tanóráira heti rendszerességgel 
pénteki és/vagy szombati napokon kerül sor. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

Gödöllő képzési hely (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): A szakmai 
gyakorlat része a nappali képzésben az első hat képzési időszakhoz tartozó, legalább 160 
óra gyakorlat, amiből legalább 80 óra komplex terepgyakorlat, továbbá az egy féléves, 
egybefüggő, tizenkettő-tizenöt hét időtartamú, több különböző gyakorlóhelyen is 
megszervezhető gyakorlat. 
http://mkk.szie.hu/sites/default/files/files/Gyakorlati_Utmutato_TVBSc_2017.doc 

Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): a szakmai gyakorlat két 
részből tevődik össze: 

- nappali munkarendben a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen 
négyszer egyhetes szervezett terepgyakorlatból (160 óra; hazai nemzeti 
parkokban), valamint egy félévig tartó (480 óra) összefüggő szakmai gyakorlatból 

- levelező munkarendben: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen 
négyszer két napos (64 óra) terepgyakorlatból, valamint négy hétig tartó (160 
óra) összefüggő szakmai gyakorlatból. 

Az összefüggő szakmai gyakorlat általános célja: az alapképzés 6 szemesztere alatt 
megszerzett elméleti tudás alkalmazása a természetvédelmi gyakorlatban olyan módon, 
hogy a hallgatók a fogadó intézmény munkatársai  mellett foglalkoztatva megismerjék a 
gyakorlati hellyel összefüggő lényegi szakmai és gazdasági tevékenységet, valamint a 
szakterületükhöz kapcsolódó különböző szintű vezetői munka gyakorlati kérdéseit, 
betekintést kapjanak a különböző munkaterületek vezetési és irányítási feladataiba, és 
aktívan vegyenek részt az adott terület konkrét természetvédelmi munkájában, 
tájékozódjanak a munkaerőpiaci elhelyezkedési lehetőségekről, valamint a szakmai 
gyakorlaton szerzett ismereteikkel, tapasztalataikkal és kapcsolataikkal a diploma 
megszerzését követően a gyakorlati helyen vagy máshol meghirdetett állásra eséllyel 
pályázhassanak, a szakdolgozatukhoz adatokat, tapasztalatokat gyűjtsenek és a dolgozat 
megvédésére felkészülhessenek.  

A szakon a szakmai gyakorlatok szervezéséért, felügyeletért felelős szervezeti egység: 
Kaposvári Campus, Agrár- és Környezettudományi Kar, Környezettudományi és 
Természetvédelmi Intézet, felelősök:  

- terepgyakorlat és összefüggő szakmai gyakorlat: Dr. Farkas Sándor egyetemi 
docens, szakfelelős; 

http://mkk.szie.hu/sites/default/files/files/Gyakorlati_Utmutato_TVBSc_2017.doc
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- terepgyakorlat: Dr. Mátics Róbert egyetemi docens; 
- terepgyakorlat: Dr. Molnár Tamás Gergely, egyetemi docens. 

Az összefüggő szakmai gyakorlat helye: a szakfelelős által jóváhagyott vagy a hallgató 
által kérelmezett és a szakfelelős által szakmailag alkalmasnak minősített intézmény vagy 
szervezet (továbbiakban gyakorló hely). A hallgató a gyakorlatot külföldön is teljesítheti. Az 
egyénileg választott gyakorló helyekkel kapcsolatos szervezés a hallgató kötelezettsége. 

Elvárások a szakmai gyakorlóhellyel szemben: a szakmai gyakorlat a természetvédelem 
valamely területén vagy ahhoz közelálló gyakorló helyen valósuljon meg. A gyakorló hely 
legyen alkalmas arra, hogy a hallgató a szakterület mindennapi tevékenységein túl 
megismerhesse a vezetési és szervezési feladatokat is. 

Az összefüggő szakmai gyakorlat helye bármely hazai vagy külföldi állami, 
természetvédelmi, szakigazgatási vagy szakhatósági feladatokat ellátó országos, regionális 
vagy helyi intézmény (pl. minisztérium, nemzeti park, tájvédelmi körzet, felügyelőség, 
önkormányzat), valamint a szakfelelős által jóváhagyott olyan, természetvédelmi 
oktatással, neveléssel, kutatással, ex situ megőrzéssel vagy egyéb természetvédelmi 
tevékenységgel is foglalkozó oktatási, bemutató, szolgáltató és turisztikai intézmény, 
vállalkozás, gazdaság vagy üzem, kutatóintézet és civil szervezet, amely legalább egy 
diplomás, szakirányú végzettségű vagy szakirányú tevékenységet folytató munkatársat 
foglalkoztat.  

Az üzemi gyakorlat helyszíni felelőse, irányítója: felsőfokú szakirányú végzettséggel 
rendelkező, a gyakorló hely alkalmazásában álló szakember(ek). 

A szakmai (üzemi) gyakorlat részletes tájékoztatójának, valamint a gyakorlattal 
kapcsolatos dokumentumok elérhetősége: Kaposvári képzési hely (Agrár- és 
Környezettudományi Kar): NEPTUN TR 

Keszthely képzési hely (Georgikon Kar): Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő 
szakmai gyakorlat az oklevél megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat időtartama 
nappali tagozaton legalább 12+3 hét. 

A 3 hét szakmai gyakorlat a 2-6. félév során kerül megrendezésre különböző tantárgyak 
teljesítése után (lásd 14. fejezet). 

A gyakorlat szervezéséért és a szakmai felügyeletért az Állattudományi és 
Állattenyésztéstani Tanszék a felelős. 

A féléves gyakorlatot (nappali képzésben 12 hét) legkorábban 6 lezárt félév után lehet 
teljesíteni. A gyakorlat felvételének feltétele legalább 150 kredit előzetes megszerzése, 
ezek között a következőknek szerepelniük kell: Természetvédelmi növénytan, 
Természetvédelmi állattan, Vad- és halgazdálkodás védett területen, Erdő- és 
mezőgazdálkodás védett területen, Őshonos háziállatok tenyésztése. 

A gyakorlatról szakmai beszámolót kell készíteni, ami az elfogadás feltétele. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a természetvédelmi mérnökök képesek: 

- a természetvédelem feladatainak összeegyeztetésére; 
- a természetvédelmi adattárak, az erdészeti és vadgazdálkodási üzemtervek, a 

földnyilvántartások adatainak, térképeinek használatára; 
- útmutatás alapján ökológiai szemléletű fajmegőrzési, élőhely-fejlesztési, 

tájrekonstrukciós feladatok elvégzésére; 
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- a természetvédelem hatósági és igazgatási feladatainak, valamint a mező-, az 
erdő-, a hal-, a vad-, a vízgazdálkodási vállalkozások, nem-kormányzati szervek 
természetvédelmi feladatainak ellátására, ökoturisztikai tevékenység 
végzésére; 

- végrehajtóként részt venni a K+F+I tevékenységben; 
- szakmai döntéseket megalapozó javaslatok kidolgozására; 
- szakterülete tudásanyagának összegző értékelésére, azok szóbeli és írásos 

közvetítésére szakmai közönség számára is; 
- szakterületével kapcsolatos idegen nyelvű információk megértésére; 
- felismerni az IT nyújtotta lehetőségek használatának előnyeit és hátrányait, 

képes ezek tudatos és szakszerű használatára; 
- a természetvédelem általános és egyéni feladatainak szervezéséhez és 

végrehajtásához szükséges gyakorlati készségek alkalmazására; 
- a mérnöki munka során az egyének és a társadalom egészségét támogató, 

környezetbarát megoldások előnyben részesítésére. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú 
(B2) komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának teljesítése, valamint a tanterv szerint 
szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a szakdolgozat-készítésre 
adható kreditek teljesítése összesen 180 kredit értékben; 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- komplex vizsga (kiadott tételekből); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

Magyarország középtájainak komplex jellemzése (kialakulása, földtana, domborzata, 
vizei, éghajlata, talajai, tájpotenciálja, tájhasználata, jellegzetes élőhelytípusai, növény- és 
állatvilága), védett természeti területei, azok jellemző védett növény- és állatfajai és 
megőrzésük stratégiái, valamint védett földtani, víztani és kultúrtörténeti értékei, egyedi 
tájértékei. 

A természetvédelmi jog és szakigazgatás kérdéskörei 
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Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): 
A záróvizsga kérdések a természetvédelmi állattan és növénytan, Magyarország 

nemzeti parkjai, valamint a természetvédelmi jog és szakigazgatás témájában komplex 
jellegű számonkérésére irányulnak. A tanulmányaikat 2014 szeptemberét követően 
megkezdő hallgatók 2 témakörben – Magyarország nemzeti parkjai, valamint a 
természetvédelmi jog és szakigazgatás témájában - adnak számot tudásukról. A záróvizsga 
témakörök összeállítását, aktualizálását a szakfelelős végzi, az adott záróvizsgaidőszakban 
aktuális témakörök a NEPTUN TR-ben kerülnek közzétételre a hallgatók számára. 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

a) Élőhely- és fajvédelmi ismeretek tárgyainak teljes kreditértéke mintegy 20 kredit, 
amely lefedi a természetvédelmi képzés szakmai törzsanyagának legfontosabb 
részeit (Élőhelyismeret; Természetvédelmi növénytan és állattan; Erdő- és 
mezőgazdálkodás védett területen; Őshonos háziállatok tenyésztése; Élőhely- és 
fajvédelem). A vizsga során a hallgató egy tételt húz a tételsorból. 

b) Természetvédelmi jogi és szakigazgatási ismeretek 4 kredit értékű tárgy, 
amelyből a hallgató szintén egy tételt húz a záróvizsga során. 

 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Agr%C3%A1r-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Agr%C3%A1r-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
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Vadgazda mérnöki alapképzési szak 
 

A képzés célja vadgazda mérnökök képzése, akik ökológiai, környezettudatos, 
élelmiszerlánc szemléletük alapján képesek a vadvédelem, a vadgazdálkodás, a természeti 
erőforrás-kezelés és a természetvédelem általános és sajátos feladatainak a 
megtervezésére, szervezésére, irányítására és végrehajtására. A vadállománnyal, mint 
megújítható természeti értékkel tevékenységet folytató gazdálkodó vagy egyéb 
szervezetekkel (erdészeti, mezőgazdasági, halászati, gyepgazdálkodási, vidék- és 
településfejlesztési szervezetek) fenntartott munkakapcsolat során a vadgazda mérnökök 
érvényesíteni tudják a vadvédelmi és természet- megőrzési elveket és előírásokat, a 
vadgazdálkodás érdekeit; alkalmasak a vadgazdálkodás speciális feladatainak ellátására, a 
természet-megőrzési szemléletű nevelésre és a vadászati turizmus szervezésére. 
Birtokában vannak a tevékenységi területén alkalmazható korszerű vezetéselméleti és 
szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget 
támogató voltának erősítése érdekében. Felkészültek a képzés második ciklusban, 
mesterképzési (MSc) szakon történő folytatásához. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BSc) 
- szakképzettség: vadgazda mérnök (Wildlife Management Engineer) 

 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Prof. Csányi Sándor egyetemi tanár 
 
Képzési hely: Gödöllő (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar és angol 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől 
függően eltérhetnek egymástól. 

Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar) a levelező 
munkarendű képzés tanórái a szorgalmi időszakban 2x1 hétre tömbösítve kerülnek 
megtartásra. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat egyrészt 2 X 2 hét nyári gyakorlatból áll, amik közül az egyiket 
lehetőleg apróvadas jellegű, a másikat pedig nagyvadas jellegű vadgazdálkodási egységben 
kell eltölteni. Ezek teljesítése kreditérték nélküli kritériumfeltétel. 
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A szakmai ismeretek megszerzésének része az egy félévig (tizenhárom-tizenöt hétig) 
tartó szakmai gyakorlat (mérnöki félév). Az összefüggő gyakorlati képzés kreditértéke: 30 
kredit. 

A szakmai gyarorlatokat a hallgatók az egyetemmel szerződéses viszonyban álló 
szakmai szervezeteknél tölthetik el. Ezek jellemzően szakmailag kiemelkedő vad-
gazdálkodási egységek, valamint az ágazat területén működő más szervezetek lehetnek 
(szakmai szervezetek, állatkertek, államigazgatás, vadászati turizmus és kereskedelem). A 
szakmai gyakorlatok külföldön is teljesíthetők. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a vadgazdamérnökök képesek: 

- A vadgazdálkodás és a vadbiológia adatgyűjtések területén szakmai 
álláspontjának kialakítására, mások eltérő álláspontjának értékelésére és az 
esetleges ellentétes, vagy ellentmondó álláspontok megvitatására és annak 
megvédésére a viták során. 

- Eljárások megtervezésére, lebonyolítására, erőforrások elosztására, szakmai 
döntéseket megalapozó javaslatok kidolgozásában való részvételre, 
következtetések levonására. 

- A vadgazdálkodás területén működő vállalkozások, vadgazdálkodási egységek, 
termelőüzemek ágazati irányítására és ezek gazdálkodásának szakszerű 
működtetésére, figyelembe véve a környezetgazdálkodási, környezetvédelmi és 
természetvédelmi, valamint élelmiszer-biztonsági előírásokat is. 

- A szakterületre vonatkozó ismeretek és módszerek alapján részletes elemzésre, 
alapvető összefüggések feltárására, önálló következtetések levonására. 

- Az írásbeli és szóbeli kommunikációt segítő eszközök hatékony alkalmazására. 
- Felismerni az internettechnológia nyújtotta lehetőségek használatának előnyeit 

és hátrányait, ha szükséges, képes ezek tudatos és szakszerű használatára. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú 
(B2) komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának teljesítése, valamint a tanterv szerint 
szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a szakdolgozat-készítésre 
adható kreditek teljesítése összesen 180 kredit értékben; 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 
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Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

Vadbiológiai, vadgazdálkodási és vadászati alapismeretek; erdőgazdálkodási 
alapismeretek; vadászatszervezés és vadászati etika; ágazati jogi és igazgatás; 
vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás; élőhelykezelés és -fejlesztés; 
állományhasznosítás; vadkárelhárítás és becslés; vadgazdálkodás tervezés; 
vadegészségtan; kynológia; trófeakezelés és -bírálat; zárttéri vadgazdálkodási ismeretek; 
vadhús, vad élelmiszer és állati származékok kereskedelme és forgalomba hozatala. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) nappali munkarend, 
magyar nyelven 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) nappali munkarend, 
angol nyelven 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) levelező munkarend, 
magyar nyelven 
 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
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Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak 
 

A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a 
termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok 
ellátására. Az elsajátított ökonómiai, menedzsment, regionális és térségi ismeretek 
birtokában, ökológiai szemléletük alapján képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak 
megfelelő szakmai munka végzésére, és ismereteiket a térségfejlesztés szolgálatába tudják 
állítani. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés 
egyetemi, második ciklusban történő folytatásához. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BSc) 
- szakképzettség: vidékfejlesztési agrármérnök (Rural Development Engineer) 

 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelősök: 

- Gödöllői Campus (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. Káposzta József 
egyetemi tanár 

- Gyöngyösi Campus (Károly Róbert Kar): Dr. Koncz Gábor egyetemi docens 
- Kaposvári Campus (Gazdaságtudományi Kar): Prof. Dr. Fertő Imre egyetemi tanár 
- Keszthelyi Campus (Georgikon Kar): Dr. Bánhegyi Gabriella egyetemi docens 

 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkordinátorok: 

- Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. Káposzta 
József 

- Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): Dr. Koncz Gábor egyetemi docens 
- Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): Dr. Bánhegyi Gabriella egyetemi 

docens 
- Kaposvár képzési hely: (Gazdaságtudományi Kar): Prof. Dr. Fertő Imre egyetemi 

tanár 
- Révkomárom képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. 

Káposzta József 
- Székelyudvarhely képzési helyen (Georgikon Kar): Dr. Bánhegyi Gabriella 

 
Képzés nyelve: 

- Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): magyar 
- Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): magyar 
- Kaposvár képzési hely: (Gazdaságtudományi Kar): magyar 
- Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): magyar 
- Révkomárom képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): magyar 
- Székelyudvarhely képzési helyen (Georgikon Kar): magyar 
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Választható specializációk 
 
Gödöllő, Révkomárom képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS KÉPZÉSI 

HELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Területfejlesztési Dr. Káposzta József nappali és levelező munkarendben, Gödöllő 
és Révkomárom képzési helyen 

Agrárgazdasági Dr. Villányi László nappali és levelező munkarendben, Gödöllő 
és Révkomárom képzési helyen 

 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Helyi gazdaságfejlesztő Dr. Koncz Gábor nappali munkarendben 

Településgazda Dr. Szűcs Antónia nappali munkarendben 

 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): nincs specializáció. 
Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar): nincs specializáció. 
Székelyudvarhely képzési helyen (Georgikon Kar): nincs specializáció. 
 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 

Gödöllő, Révkomárom képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): a 
specializációválasztásnak nincsenek külön feltételei. 

Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): a specializációválasztásnak nincsenek 
külön feltételei. 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől 
függően eltérhetnek egymástól. 

Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): a hallgatók tanórái 
mindig a félévek kezdése előtti két heti intenzív formában megtartott napokon kerül sor. 
 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): péntek és szükség szerint szombat- 
Kaposvár képzési hely: (Gazdaságtudományi Kar): 
Székelyudvarhelyi képzési hely (Georgikon Kar): péntek (16 órától), szombat egész nap 
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SZÉKHELYEN KÍVÜLI, HATÁRON TÚLI KÉPZÉS 
 
Révkomárom (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

A határon túli vidékfejlesztési agrármérnök képzés tanterve, tantárgy struktúrája, 
követelményrendszere megegyezik a hazai nappali képzéssel, lényeges különbség a félévi 
tantárgyi terhelések, tantárgyak számában, annak sorrendiségében van. 
 
Konzultációs központ: 

- Felvidéken: Révkomárom, Selye János Egyetem 
 

A konzultációs központ biztosítja a helyet az oktatás megtartására, ahol oktatási 
eszközökkel felszerelt tantermek, tantárgyi szemléltető anyagok, szakkönyvtár, 
olvasóterem, számítógép terem áll rendelkezésre. A helyi konzultációs tanárokat az adott 
egyetemről vonjuk be az oktatásba. A konzultációs órák felét részét a helyi konzulens 
tanárok tartják. A tanterv alapján előírt tantárgyak oktatását a Selye János Egyetem oktatói, 
a SZIE adott tanszékéről kijelölt kiutazó és online formában dolgozó oktatók irányítják. A 
konzultációk és a tantárgyi vizsgák ideje, formája megegyezik a hazai nappali képzés 
rendszerével. 

 
Székelyudvarhely (Georgikon Kar) 

A határon túli vidékfejlesztési agrármérnök BSc képzés tanterve, tantárgy struktúrája, 
követelményrendszere túlnyomórészt megegyezik a keszthelyi képzés tartalmával, az 
eltérések a képzőhely speciális igényei alapján kerültek beillesztésre (pl. erdő- és 
vadgazdálkodás, természetvédelmi ismeretek).  A követelményrendszert illetően a tárgyak 
tipikusan vizsgával záródnak. 

Képzési hely: Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (SZÉK) , igazgatója: Dr. Ilyés Ferenc 
tanulmányi felelősként György Melinda segíti közvetlenül az oktatásszervezést (email: 

gyorgy.melinda@szek.ro) 
A konzultációkat részben a keszthelyi oktatók, részben helyi szakemberek tartják, 

mindkét esetben a tárgyfelelősök által meghatározott tartalommal. Adott tárgy oktatása 
egy adott hétvégén történik meg (péntek-szombat), ez azt jelenti, hogy minden évfolyam 
csak egyetlen tárgyat tanul az adott héten. Az oktatásszervezésnél előnyt élveznek a 
tanítást kiutazással, helyszíni személyes jelenléttel vállaló kollégák, de természetesen 
lehetőség van a videókonferenciás távoktatás tartására is, mely egyedüli formává válik 
különleges helyzetekben (veszélyhelyzet, kiutazási korlátozás, stb).  

A helyi sajátosságokhoz való alkalmazkodás érdekében kezdettől törekszünk arra, hogy 
adott szakmai ismereteket helyi szakemberek oktassanak (pl. számvitel, vidékfejlesztés, 
pénzügyi ismeretek, stb). 

 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Gödöllő, Révkomárom képzési hely (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 
A képzés rendszerében kétféle szakmai gyakorlat került beépítésre: 

- 3 hét nyári mezőgazdasági-üzemi gyakorlat 15 nap (4. szemesztert követően). A 
szak hallgatói a 3 hét nyári mezőgazdasági-üzemi gyakorlatot a képzést 
koordináló intézmények Tanüzemeiben végzik, ahol adott minden, a szakmához 
szükséges gyakorlat-orientált oktatási feltétel. 

mailto:gyorgy.melinda@szek.ro
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- 13 hét vállalati-üzleti gyakorlat 65 nap (520 óra) célja, a képzési rendszerben 
tanult elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazása, bekapcsolódás a vállalat, 
intézmény, szervezet menedzsmenti tevékenységébe, közreműködés egyes 
problémák megoldásában, szakmai gyakorlati tapasztalatok szerzése a választott 
szakirány területén. Ezen gyakorlat esetében a hallgatók a képzéshez szorosan 
kapcsolódó szakmai vállalkozásmál, hivatalban, intézményben végeznek szakmai 
munkát, ahol bekapcsolódnak a működés különböző folyamatainak munkáiba. A 
gyakorlat végén szakmai gyakorlati naplót készítenek, ami beszámoló keretén 
belül kerül elfogadásra. 

 
Gyöngyös képzési hely (Károly Róbert Kar): 

A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez 
kapcsolódóan a hallgatónak az Üzemi gyakorlat I.-II.-III. (3x40 óra) kritérium jellegű 
tárgyakat kell teljesítenie. A hetedik félévben kerül sor a 15 hetes (600 órás) összefüggő 
szakmai gyakorlatra, amely külső gyakorlati helyen is megszervezhető. Részletes 
tájékoztató a Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. melléklet 
Szakmai gyakorlati szabályzat, Károly Róbert Karra vonatkozó függeléke. 
 
Kaposvár képzési hely: (Gazdaságtudományi Kar): 

A gyakorlat időtartama 11 hét.(2x5,5 hét, s a közte levő időszakban diplomadolgozat 
konzultációk, tanszéki védések az egyetemen). 

Helye: A Kar határozza meg a hallgatók bevonásával olyan gazdálkodási szervezetben, 
intézményben, ahol a feltételek Együttműködési megállapodással biztosítottak. 

Az alapképzés összefüggő szakmai gyakorlatra Szabályzat készült, letölthető a 
NEPTUN/ MeetStreet-ről. 

A gyakorlatra jelentkezés e szabályzat 1. sz. és 2. sz. mellékletének kitöltése, leadása az 
UTÜ 227 irodában június 30-ig, ill. a gyakorlat megkezdése előtt 1 hónappal mintatantervtől 
eltérő időpont esetén. 

A gyakorlati helyet a diplomadolgozat konzulensével egyeztetve kell kiválasztani, amit 
ő a 2. sz. mellékleten aláírásával hitelesít. A munkaidő heti 30 óra (napi 6 óra).  

A gyakorlat célja: A hallgató megismertetése azokkal a szakmai tevékenységekkel, 
amelyekre tanulmányai során elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésével készült. 
Aktív és tevékeny részvétel a gyakorlati munkahely munkájában, a szakterület egyes 
gyakorlati elemeinek készségszintű alkalmazásával. Adatgyűjtés, konzultációk a 
szakdolgozat témájával kapcsolatban. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a vidékfejlesztési agrármérnökök képesek: 

- Képesek a vidékfejlesztés és az agrárium területén önálló szakmailag 
megalapozott álláspont kialakítására és annak átadására. 

- Képesek a vidékfejlesztés, az agrárium és a környezetvédelem területén 
komplexen átlátni a szakmai előre lepéshez szükséges feltételrendszert. 

- Képesek vidékfejlesztési programok megtervezésére, lebonyolítására, 
erőforrások elosztására, szakmai döntéseket megalapozó javaslatok 
kidolgozásában való részvételre, következtetések levonására, nemcsak operatív 
szinten. 
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- Ismerik, értik és alkalmazzák a környezet és természet megóvásának alapelveit, 
azok vidékfejlesztéssel kapcsolatos előírásait. 

- Képesek a vidékfejlesztéssel kapcsolatos idegen nyelvű információk 
megértésére, és speciális szakkifejezéseinek aktív alkalmazására. 

- Képesek az írásbeli és szóbeli kommunikációt segítő eszközök hatékony 
alkalmazására, felismerik az IT nyújtotta lehetőségek használatának előnyeit és 
hátrányait, ha szükséges, képesek ezek tudatos és szakszerű használatára. 

- Képesek a vidékfejlesztéshez kapcsolatos agrármérnöki feladatok ellátására és az 
ehhez szükséges informatikai (adatbázis kezelés, programalkalmazás) ismeretek 
alkalmazására. 

- Képesek az emberi egészséget, az élelmiszerlánc-biztonságot támogató, 
környezetbarát megoldások előnyben részesítésére. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú 
(B2) komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció (ha van) 
tantárgyainak teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű 
szabadon választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek 
teljesítése összesen 180 kredit értékben; 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

A záróvizsga részei Gyöngyös képzési helyen: 
1. a szakdolgozat prezentációja és megvédése, 
2. Komplex szóbeli szakzáróvizsga, mely az alábbi részekre bontható: 

- A vizsgarész: A vidékfejlesztés általános, alapozó ismeretköreinek 
számonkérése. 

- B vizsgarész: a választott specializációhoz kapcsolódó differenciált szakmai 
ismeretek számonkérése. 

A Kaposvári Campuson szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); időben 
elkülönülten valós meg (Agrárgazdasági és vállalkozási ismeretek, Regionális és 
vidékfejlesztési ismeretek) szakmai komplex szigorlatok keretében. 
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Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Gödöllő, Révkomárom képzési helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 

A 2017/18. tanévben és azt követően a szakon tanulmányaikat megkezdő hallgatók 
(specializáción tanulók) a kötelező szaktárgyak ismeretanyagából és az egyes specializációk 
ismeretanyagából tesznek komplex vizsgát: 

a) A szaktárgyi komplex vizsga („A” tételek) tárgyainak teljes kreditértéke 18-24 
kredit, amely lefedi a regionális, az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés szakmai 
törzsanyagát (regionális gazdaságtan, agrárgazdaságtan, vidékfejlesztés). A 
vizsga során a hallgató egy tételt húz a tételsorból. 

b) Az egyes specializációk ismeretanyaga („B” tételek) 15 kredit értékű, amelyből a 
hallgató szintén egy tételt húz a záróvizsga során. 

Az „A” tételsort az érintett tárgyfelelősök bevonásával a szakfelelős, a „B” tételsorokat 
a specializáció felelősök állítják össze minden tanévben. 
 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 

A záróvizsgán a vidékfejlesztési agrármérnöki szakmai ismeretek komplex 
számonkérése történik, ami a specializációkra jellemző sajátos ismeretkörökkel egészül ki. 
A záróvizsga kérdésekben megfogalmazott témakörök: a vidékfejlesztés társadalmi, 
gazdasági és környezeti aspektusai, az EU és Magyarország regionális támogatáspolitikája, 
regionális mikro- és makroökonómia, területi és projekttervezési ismeretek, 
pályázatkészítés és projektmenedzsment, szaktanácsadás és kommunikáció. A helyi 
gazdaságfejlesztő specializáció ismeretkörei: helyi termékek előállítása és forgalmazása, 
tájökológia és tájgazdálkodás, vidékpolitika, falusi turizmus és vendéglátás. A 
településgazda specializáció ismeretkörei: településgazdálkodás és fejlesztés, 
térinformatikai elemzési módszerek, vidéki társadalmak, terület- és település marketing, 
táj- és településértékelés. 
 
Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar): 

- Agrárgazdasági és vállalkozási ismeretek szigorlat (7. félév); 
- Regionális és vidékfejlesztési ismeretek szigorlat (7. félév). 

 
Keszthely és Székelyudvarhely képzési helyen (Georgikon Kar): 

Agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-
kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismeretek, valamint 
a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretek. A 
vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok 
tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeret. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének 
figyelembevételével a záróvizsga bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel 
értékelik, majd zárt tanácskozás keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és 
dolgozat védés érdemjegye egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A 
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záróvizsga jegyzőkönyvön a záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell 
tüntetni, továbbá fel kell tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú 
skálán történik. Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás 
során befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának 
két tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. Az oklevél minősítése a két 
tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján történik a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 
 
Nappali munkarend Révkomárom képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 
 
Levelező munkarend Székelyudvarhely képzési helyen (Georgikon Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Campus,%20Keszthely
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Campus,%20Keszthely
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Campus,%20Keszthely
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GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET 
 

Emberi erőforrások alapképzési szak 
 

A képzés célja a gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő 
szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik 
társadalomtudományi, közgazdasági, üzleti és menedzsment ismereteikre támaszkodva 
képesek az emberierőforrás-gazdálkodás funkcionális területeinek ellátására, a munkaerő 
piacok elemzésére, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. Képesek az érintett 
területeken tervezési, szervezési, elemzési, döntés-előkészítési és szolgáltatási feladatok 
megoldására, kisebb gazdálkodó szervezetek emberierőforrás-gazdálkodásának 
irányítására, illetve nagyobb szervezetek esetében egy-egy részterület önálló ellátására, 
irányítására, valamint projektekben való hatékony közreműködésre. Felkészültek 
tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor; BSc); 
- szakképzettség: közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon (Economist in 

Human Resource Management) 
 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Mészáros Aranka egyetemi docens 
 
Képzési helyek (karok) és képzési hely, szakkoordinátorok: 

- Budapest képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. Kollár 
Péter 

- Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. Kollár 
Péter 

 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓ FELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Kompetenciafejlesztés Dr. Mészáros Aranka egyetemi 
docens 

nappali és levelező munkarendben, 
Gödöllő és Budapest képzési helyen 

 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 
A specializációválasztásnak nincsenek külön feltételei. 
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Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől 
függően eltérhetnek egymástól. 

Budapest képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): a levelező 
munkarendű képzés tanórái pénteki és szombati napokon kerülnek megtartásra. 

Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): A tanórák 
megtartása a kéthetes konzultációs időszakban történik. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat célja a vállalati működés mélyebb megismerése, bekapcsolódás a 
vállalati menedzsment tevékenységbe, közreműködés egyes vállalati problémák 
megoldásában, lehetőségek szerint a szakdolgozat témájához kapcsolódó területen. 

A szakmai gyakorlat egy félév, minimum tizenkettő hét összefüggő gyakorlat a 
felsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerint. 

Részletes tájékoztató elérhető: https://szie.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat-
tajekoztato valamint a további információkat, jelentkezési dokumentumokat az Egyetem e-
learning felületén (www.elearning.szie.hu), a vonatkozó kurzuson belül tesszük közzé. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a közgazdász emberi erőforrások szakon: 

- Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, 
tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a 
releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. 

- Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető 
elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, 
matematikai és statisztikai elemzési módszereknek. Ismeri a projektben, 
teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait 
és etikai normáit. 

- Ismeri az erőforrásokkal, ezen belül az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás 
fogalmait, összefüggéseit, korszerű eljárásait, tervezési, elemzési és értékelési 
módszereit. 

- Ismeri az emberierőforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerét, 
azok működését, döntés-előkészítésben játszott szerepét, és kapcsolódását a 
többi funkcionális területhez. 

- Ismeri a kompetenciák fejlesztésének az egyéni és szervezeti képességekre 
gyakorolt hatását, az emberi tőkebefektetések és hozamok vizsgálatát. 

- Ismeri és érti a gazdaságpolitika és az emberierőforrás-gazdálkodáshoz 
kapcsolódó szakpolitikák alapvető céljait, funkcióit és összefüggéseit. 

- Ismeri a munkaerő-piaci, érdekegyeztetési és emberierőforrás-fejlesztési 
folyamatok elemzését és koordinálását, az ezzel kapcsolatos döntés-előkészítési 
feladatok megoldását a gazdaság minden területén. 

https://szie.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat-tajekoztato
https://szie.hu/hallgatoknak/szakmai-gyakorlat-tajekoztato
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- Ismeri az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos jogszabályokat, azok 
változásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során. 

- Gazdasági tevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, 
gazdálkodó szervezetet, irányít és ellenőriz. A tanult elméletek és módszerek 
alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és 
elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-
előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen - 
hazai, illetve nemzetközi - környezetben is. 

- Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a 
gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, 
jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, 
javaslatai, döntései során. 

- Képes az emberierőforrás-gazdálkodás legújabb szakmai ismereteit önállóan 
megérteni és munkája során alkalmazni. 

- Képes a gazdaság különböző területein működő szervezetekben, illetve 
vállalkozásokban az emberi erőforrások alkalmazásával és fejlesztésével 
kapcsolatos tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatok ellátására. 

- Képes arra, hogy szakmailag adekvát módon szóban és írásban anyanyelven és 
idegen nyelven kommunikáljon, prezentáljon. 

- A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást 
tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, 
kezdeményező. 

- Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 
módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, 
felelősségek vállalására. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak 
fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre. 

- Nyitott és befogadó az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos új ismeretek 
és változások iránt. 

- Döntéseinél - a jogszabályi előírások betartásán túl - figyelembe veszi ez etikai 
normákat, empatikusan jár el, és szem előtt tarja a társadalmi felelősségvállalás 
szempontjait. 

- Elkötelezett multikulturális környezetben történő megbízható, minőségi 
munkavégzés iránt. 

- Törekszik a szakmai és személyes kompetenciáinak fejlődését szolgáló 
önképzésre. 

- Általános szakmai felügyelet mellett önállóan végzi és szervezi a munkaköri 
leírásban meghatározott feladatokat. Önállóan szervezi meg a gazdasági 
folyamatok elemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését. Az 
elemzésekért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal. 

- Önállóan vezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet, 
munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet, felelősséget 
vállalva a szervezetért és a munkatársakért. 

- Szakmai feladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a 
megfelelő módszereket. 

- Kapcsolatát szakterületének képzett szakembereivel és a többi szervezeti egység 
vezetőivel, tagjaival az együttműködés és felelősség jellemzi. 
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- Önállóan azonosítja képzési, fejlődési igényeit, szervezi szakmai és általános 
fejlődését. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 
komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, 
felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi 
bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit teljesítése összesen 180 kredit értékben; 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat és szakdolgozat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 

A szakon tanulmányaikat megkezdő hallgatók (specializáción tanulók) a kötelező 
szaktárgyak ismeretanyagából és az egyes specializációk ismeretanyagából tesznek 
komplex vizsgát: 

a) A szaktárgyi komplex vizsga („A” tételek) tárgyainak teljes kreditértéke 50 kredit, 
amely lefedi a közgazdaságtani, társadalomtudományi és emberi erőforrás 
gazdálkodási szakmai ismeretek törzsanyagát (Vezetés és kommunikáció, 
Számvitel alapjai, Mikroökonómia, Makroökonómia Munkagazdaságtan, Emberi 
erőforrás menedzsment, Személyügyi informatika, Személyügyi tevékenység, 
Vállalati minőségkultúrák, Munkavédelem és ergonómia, Általános és gazdasági 
jogi ismeretek, Munkajog és társadalombiztosítási jog ). A vizsga során a hallgató 
egy tételt húz a tételsorból. 

b) Az egyes specializációk ismeretanyaga (Kompetenciamenedzsment, Az értékelő 
és  Fejlesztő Központ, Tréning módszertan, Munkajog és társadalombiztosítási 
jog) („B” tételek) 18 kredit értékű, amelyből a hallgató szintén egy tételt húz a 
záróvizsga során. 

Az „A” és a „B” tételsort az érintett tárgyfelelősök bevonásával a szakfelelős állítja 
össze minden tanévben. 
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A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Budapest és Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Budapest és Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
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Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak 
 

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott 
gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett 
tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési 
folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A 
gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, 
vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Felkészültek 
tanulmányaik mesterképzésben (MSc képzésben) történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor; BSc); 
- szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon 

(Economist in Business Administration and Management) 
 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Prof. Dr. Illés Bálint Csaba egyetemi tanár 
 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Budapest képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Prof. Dr. Dunay 
Anna egyetemi docens 

- Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Prof. Dr. Dunay 
Anna egyetemi docens 

- Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): Dr. Taralik Krisztina 
 
Képzés nyelve: 

- Budapest képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): magyar 
- Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar):  magyar és 

angol 
- Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): magyar és angol. 

 

Választható szakirányok/specializációk 
 
Gödöllő, Budapest képzési helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 
 
VÁLASZTHATÓ SSPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSI HELYEKEN 
HALLGATHATÓ? 

Ellátási lánc menedzsment (ELM) 

specializáció 

Dr. Fodor Zita Júlia egyetemi 
docens 

nappali és levelező 
munkarendben; Gödöllő és 
Budapest 

Üzletviteli menedzser (ÜVM) 

specializáció 

Prof. Dr. Illés Bálint Csaba 
egyetemi tanár 

nappali és levelező 
munkarendben; Gödöllő és 
Budapest 
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VÁLASZTHATÓ SSPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 
KÉPZÉSI HELYEKEN 
HALLGATHATÓ? 

Vállalati pénzügy (VP) specializáció Vajna Istvánné Dr. Tangl Anita 
egyetemi docens 

nappali és levelező munka-
rendben; Gödöllő, Budapest 

 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELYMUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN 
HALLGATHATÓ? 

kontrolling Dr. Hágen István Zsombor nappali munkarendben 

logisztika Dr. Tégla Zsolt nappali munkarendben 

vállalkozásszervezés Dr. Taralik Krisztina nappali munkarendben 

 

Szakirányra/specializációra történő felvétel feltételei 
 
Gödöllő, Budapest képzési helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

Egy-egy specializáció minimum 15 elfogadott jelentkező esetén indul. A specializáció 
maximális létszám a szakvezető által kerül meghatározásra, de legfeljebb 50 fő. A 
specializációra jelentkezések időszaka a mintatanterv szerinti 3. félév vége. A hallgatóknak 
a jelentkezésnél meg kell adnia, hogy a három lehetséges szakirányt milyen preferencia 
sorrendben választaná. A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez egy specializációt 
mindenképpen el kell végeznie. 

Specializációs tanulmányok megkezdésének feltétele, hogy a hallgató a mintatanterv 
1-4. félévéből minimum 80 kreditet teljesítsen. A minimum 80 kreditnek a következő 
tantárgyakat mindenképpen tartalmazniuk kell: Gazdasági matematika I-II., Informatika 
alapjai, Statisztika I-II., Mikroökonómia, Makroökonómia, Vállalatgazdaságtan, Marketing, 
Vezetés és szervezés alapjai, Számvitel alapjai, Logisztika (ELM), Általános és gazdasági jogi 
ismeretek (ÜVM), Vállalati pénzügyek (VP). 

A specializációra történő (túl)jelentkezéseknél a pályázó hallgatók rangsorolásának 
szempontjai a következők: 

a) tanulmányi átlag; 
b) nyelvismeret; 
c) szakmai kötődés (pl. TDK munka). 

A specializációra történő jelentkezéseket a szakfelelős vagy az általa megbízott oktató 
bírálja el, mely alapján dől el, hogy mely szakirány tud (vagy szakirányok tudnak) indulni és 
a hallgató melyik szakirányra/specializációra nyert felvételt. 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): a specializációválasztásnak nincsenek külön 
feltételei. 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől 
függően eltérhetnek egymástól. 
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Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): a levelező 
munkarendű képzés tanórái a félév első két hetében kerülnek megtartásra. 

Budapest képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): a levelező 
munkarendű képzés tanórái heti rendszerességgel péntek délutáni és szombati napokon 
kerülnek megtartásra. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Gödöllő, Budapest képzési helyek (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 

A hallgatók a vállalati gyakorlatra a mintatanterv szerinti 6. félév során jelentkeznek. A 
vállalati gyakorlat megkezdésének feltétele, hogy a szakirányos hallgató a mintatanterv 5-
6. félévéből minimum 30 kreditet teljesítsen. (+80 kredit már az 1-4. félévekből!) 

A IV. éves (7. féléves) szakmai gyakorlat időtartama 600 óra. A gyakorlat célja a vállalati 
működés mélyebb megismerése, bekapcsolódás a vállalati menedzsment tevékenységbe, 
közreműködés egyes vállalati problémák megoldásában, lehetőség szerint a szakdolgozat 
témájához kapcsolódó területen. A gyakorlat helyszínéül termelési, kereskedelmi, 
mezőgazdasági, élelmiszeripari, szolgáltatói stb. szektor területén működő profit-orientált 
(legalább kisméretű) vállalat vagy költségvetési szervezet választható. A szakvezető 
engedélyével a gyakorlat külföldön, illetve nem profit-orientált vállalatnál, szervezetnél is 
teljesíthető. 

A gyakorlat idején a szakvezető, és/vagy az általa megbízott munkatársai a gyakorlati 
helyek meglátogatásával is segítik a szakmai gyakorlat sikeres lebonyolítását. 

A gyakorlatról írásos beszámolót (jelentést) kell készíteni. A beszámoló elfogadása a 
gyakorlat teljesítésének elismerési feltétele. 

A szakmai gyakorlat dokumentumai, benne a szakmai gyakorlat részletes leírása az 
egyetemi e-learning rendszerből (a Vállalati szakmai gyakorlat c. „tantárgyi” oldalról) 
magyar és angol nyelveken egyaránt letölthetőek. 
 
Gyöngyös képzési hely (Károly Róbert Kar): 

A szakmai gyakorlat egy félév, minimum tizenkettő hét időtartamú összefüggő 
gyakorlat. Részletes tájékoztató a Hallgatói Követelményrendszer/Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat/1. melléklet Szakmai gyakorlati szabályzat, Károly Róbert Karra vonatkozó 
függeléke.  
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

Az alapfokozat birtokában a Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon 
végzett közgazdász: 

- Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, 
tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a 
releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. 

- Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető 
elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, 
matematikai és statisztikai elemzési módszereknek. 

- Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a 
projekt vezetés szabályait és etikai normáit. 
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- Tisztában van a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, 
szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelvekkel 
és módszerekkel. 

- Ismeri és érti a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és 
működtetésének alapelveit és módszereit, a gazdálkodási folyamatok 
elemzésének módszertanát, a döntés-előkészítés, döntéstámogatás módszertani 
alapjait. 

- Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó más (műszaki, jogi, környezetvédelmi, 
minőségbiztosítási stb.) szakterületek alapjait. 

- Rendelkezik alapvető vezetési és szervezési, valamint projekt, illetve kis- és 
közepes vállalkozások indításának előkészítésére, indítására és vezetésére 
vonatkozó ismeretekkel. 

- Tisztában van a szervezetek működését, a gazdálkodási folyamatokat támogató 
informatikai és irodatechnikai eszközök használatával. 

- Elsajátította a szakszerű és hatékony kommunikáció írásbeli és szóbeli formáit, 
az adatok bemutatásának táblázatos és grafikus módjait. 

- Birtokában van a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsének 
anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven. 

valamint, 
- Gazdasági tevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, 

gazdálkodó szervezetet, irányít és ellenőriz. 
- A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető össze-

függéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai 
észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket 
hoz rutin- és részben ismeretlen - hazai, illetve nemzetközi - környezetben is. 

- Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaság-
politika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok 
változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései 
során. 

- Képes a gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex 
következményeinek meghatározására. 

- Alkalmazni tudja a gazdasági problémák megoldásának technikáit, a probléma 
megoldási módszereket, ezek alkalmazási feltételeire és korlátaira tekintettel. 

- Képes együttműködni más szakterületek képviselőivel. 
- Projektben, csoportos feladatmegoldásban vesz részt, a gyakorlati tudás, tapasz-

talatok megszerzését követően azokban vezetőként a tevékenységet vezeti, 
szervezi, értékeli, ellenőrzi. 

- Képes a gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően kis- és közepes 
vállalkozást, illetve gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet vezetni. 

- A fogalmi és elméleti szempontból szakszerűen megfogalmazott szakmai 
javaslatot, álláspontot szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, a szakmai 
kommunikáció szabályai szerint prezentálja. 

- Középszinten szakmai idegen nyelv használatára képes. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 
komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, 
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felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi 
bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit teljesítése összesen 180 kredit értékben; 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat és szakdolgozat készítés teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- komplex vizsga (A és B tételek); 
- szakdolgozat megvédése. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Gödöllő és Budapest képzési helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 

A 2016/17. tanévben és azt követően a szakon tanulmányaikat megkezdő hallgatók a 
komplex vizsgájának ismeretanyagai: 

a) A tételek: komplex közgazdasági alapozó ismeretek és üzleti alapozó ismeretek 
(a számvitel, marketing, HR-menedzsment és menedzsment területekről); 

b) B tételek: komplex üzleti ismeretek (a KKV-menedzsment, a 
termelésmenedzsment, a stratégiai és üzleti tervezés, a 
marketingmenedzsment, a vállalati jog és a logisztikamenedzsment 
területekről). 

A vizsga megkezdésekor a hallgató egy-egy tételt húz az A és a B tételsorból. 
 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 

„A” tételsorhoz kapcsolódó ismeretkörök: közgazdaságtani, módszertani és üzleti 
alapozó ismeretek: statisztika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, 
pénzügytan, vállalati gazdaságtan, jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti 
kommunikáció, Eu ismeretek, egyéb alapozó üzleti ismeretkörök. 

„B” tételsorhoz kapcsolódó ismeretkörök: vállalati pénzügyek, számviteli elemzés, 
emberi erőforrás gazdálkodás, marketing menedzsment, vezetés és szervezés, 
értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, kontrolling, 
üzleti etika, stratégiai tervezés, továbbá a választott specializáció ismeretanyaga. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett komplex vizsga több részből áll, úgy 
részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga alapján 
kialakítani a (komplexvizsga) érdemjegyet. 



216 
 

A dolgozat védését a bírálók értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga bizottság 
tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye egyszerű 
számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a záróvizsga 
eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell tüntetni a 
záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend magyar nyelven Gödöllő és Budapest képzési helyeken (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Nappali munkarend angol nyelven Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Nappali munkarend magyar nyelven Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Levelező munkarend Gödöllő és Budapest képzési helyeken (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Nappali munkarend angol nyelven Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
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Kereskedelem és marketing alapképzési szak 
 

A képzés célja kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és 
üzleti ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a 
különböző termékek és szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- 
és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására. 
Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és 
kimeneti követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BSc) 
- szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon 

(Economist in Commerce and Marketing) 
 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelősök: 

- Gödöllői Campus (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. Papp János 
egyetemi docens 

- Kaposvári Campus (Gazdaságtudományi Kar): Prof. Dr. Szente Viktória egyetemi 
tanár (Kaposvári Campus) 

- Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): Dr. Domán Szilvia 
 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Budapesti képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. Papp 
János 

- Gödöllői képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. Papp 
János 

- Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): Dr. Domán Szilvia 
 
Képzés nyelve: 

- Budapest képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): magyar 
- Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): magyar 
- Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar): magyar és angol 
- Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): magyar 

 

Választható specializációk 
 
Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS KÉPZÉSI 

HELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Ellátási lánc menedzsment Dr. Papp János egyetemi docens nappali és levelező munkarendben 

Marketing információs 
menedzsment 

Dr. Papp János egyetemi docens nappali és levelező munkarendben 
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Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

kereskedelmi Dr. Domán Szilvia levelező munkarendben 

marketingkommunikáció Dr. Domán Szilvia levelező munkarendben 

 
Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar): nincs specializáció. 
 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 
Budapest és Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 

A specializációra történő jelentkezés feltétele több specializáció esetén a specializáció 
elindításához szükséges hallgatói létszám megléte, egy specializáció esetén az adott 
specializáció automatikusan indul. 

A Kereskedelem és marketing alapképzési szak nappali és levelező munkarendű 
hallgatói a negyedik félévben választhatnak specializációt/modult. 
 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): specializációválasztásnak nincsenek külön 
feltételei. 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől 
függően eltérhetnek egymástól. 

Budapest képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Péntek délutáni 
és szombati időpontokban a félév során 

Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): A félév 
megkezdése előtt, tömbösített szervezésben 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Budapest és Gödöllő képzési hely (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

A gyakorlat célja a vállalati működés mélyebb megismerése, bekapcsolódás a vállalati 
menedzsment tevékenységbe, közreműködés egyes vállalati problémák megoldásában, 
lehetőségek szerint a szakdolgozat témájához kapcsolódó területen. A gyakorlat idején a 
szakvezető, és/vagy az általa megbízott munkatársai a gyakorlati helyek meglátogatásával 
is segítik a szakmai gyakorlat sikeres lebonyolítását. A gyakorlatról írásos beszámolót 
(jelentést) kell készíteni, melyet nemcsak a hallgatónak. hanem a gyakorlatot felügyelő. 
irányító vállalati szakembernek is alá kell írnia. 

A sikeresen teljesített vállalati gyakorlat a záróvizsgára bocsátás feltétele. 
 
A gyakorlati ügyekben az intézeti hallgatói kapcsolattartó: 

Horváth Ádám tanársegéd 
E-mail: horvath.adam.benedek@gtk.szie.hu 

mailto:horvath.adam.benedek@gtk.szie.hu
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Tel.: 06 (28) 522-000/1996 
 
Szakmai gyakorlaton elvégzendő feladatok: 

1. A vállalat bemutatása és értékelése a külső információk tükrében. 
2. Az adott vállalatnál a gyakorlat ideje alatt végzett tevékenység leírása. 

A kiválasztott témakört egyeztesse a vállalat szakemberével és a szakvezetővel, 
esetleg kérjen tőlük javaslatot. 

A nyomtatványok megtalálhatók a következő linken: 
https://drive.google.com/open?id=1amuiLvfn5u2ON7MQQx2fZObH0A1VfDq0  
 
Gyöngyös képzési hely (Károly Róbert Kar) 

Az alapképzési szakon egy félévig tartó, minimum 12 hét összefüggő szakmai 
gyakorlatot kell szervezni. 

A szakmai gyakorlat részidős képzésben 200 óra összefüggő gyakorlat. Részletes 
tájékoztató a Hallgatói Követelményrendszer/Tanulmányi és Vizsgaszabályzat/1. melléklet 
Szakmai gyakorlati szabályzat, Károly Róbert Karra vonatkozó függeléke. 
 
Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar) 

A gyakorlat időtartama 11 hét.(2x5,5 hét, s a közte levő időszakban diplomadolgozat 
konzultációk, tanszéki védések az egyetemen). 

Helye: A Kar határozza meg a hallgatók bevonásával olyan gazdálkodási szervezetben, 
intézményben, ahol a feltételek Együttműködési megállapodással biztosítottak. 

Az alapképzés összefüggő szakmai gyakorlatra Szabályzat készült, letölthető a 
NEPTUN/ MeetStreet-ről. 

A gyakorlatra jelentkezés e szabályzat 1. sz. és 2. sz. mellékletének kitöltése, leadása az 
UTÜ 227 irodában június 30-ig, ill. a gyakorlat megkezdése előtt 1 hónappal mintatantervtől 
eltérő időpont esetén. 

A gyakorlati helyet a diplomadolgozat konzulensével egyeztetve kell kiválasztani, amit 
ő a 2. sz. mellékleten aláírásával hitelesít. A munkaidő heti 30 óra (napi 6 óra).  

A gyakorlat célja: A hallgató megismertetése azokkal a szakmai tevékenységekkel, 
amelyekre tanulmányai során elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésével készült. 
Aktív és tevékeny részvétel a gyakorlati munkahely munkájában, a szakterület egyes 
gyakorlati elemeinek készségszintű alkalmazásával. Adatgyűjtés, konzultációk a 
szakdolgozat témájával kapcsolatban. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a közgazdász képes: 

- Gazdasági tevékenységet, projektet tervezni, szervezni, kisebb vállalkozást, 
gazdálkodó szervezetet irányítani és ellenőrizni. A tanult elméletek és módszerek 
alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket feltárni, rendszerezni és 
elemezni, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket megfogalmazni, 
döntés-előkészítő javaslatokat készíteni, döntéseket hozni rutin- és részben 
ismeretlen - hazai, illetve nemzetközi - környezetben is. 

- Követni és értelmezni a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a 
gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns kapcsolódó szakpolitikák, 

https://drive.google.com/open?id=1amuiLvfn5u2ON7MQQx2fZObH0A1VfDq0
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jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe venni elemzései, 
javaslatai, döntései során. 

- Elvégezni a kereskedelem és marketing szakterület ismeretrendszerét alkotó 
elképzelések alapfokú analízisét, az összefüggéseket szintetizálni, és adekvát 
értékelő tevékenységet folytatni. 

- A marketing és értékesítés rövid és középtávú döntési folyamataiban eligazodni, 
a gyors piaci változásokat felismerni, azokhoz alkalmazkodni. 

- Marketing és kereskedelmi döntéseket előkészítő marketingkutatási feladatokat 
előkészíteni, a kutatási tervet megfogalmazni, és a kutatást lebonyolítani, az 
alapvető összefüggéseket elemezni. 

- A vállalati kereskedelmi és marketing adatbázisokat kezelni, a szekunder 
marketingkutatási információkat és adatokat elemezni, a szükséges specifikus 
szoftvereket használni. 

- Hatékony munkát végezni gazdasági, marketing és kereskedelmi projektekben, 
gazdálkodó szervezetekben, 

- Marketing és kereskedelmi szervezeti egységeket, vállalkozásokat vezetni. 
- Megérteni és használni a kereskedelem és marketing szakterület jellemző online 

és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven. 
- A fogalmi és elméleti szempontokból szakszerűen megfogalmazott szakmai 

javaslatot, álláspontot szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, a szakmai 
kommunikáció szabályai szerint prezentálni. 

- Felismerni a gazdasági, marketing és kereskedelmi problémákat, megoldásukat 
megtervezni, megvalósítani. 

- Más tudásterületekkel és társadalmi-gazdasági alrendszerekkel együttműködni. 
- Írásban, szóban és modern infokommunikációs eszközökkel, idegen nyelven is 

képes kommunikálni. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú 
(B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, 
felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű nyelvvizsga 
szükséges. 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit teljesítése összesen 180 kredit értékben; 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat és szakdolgozat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 
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A Kaposvári Campuson a szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga) időben 

elkülönülten valós meg (kereskedelem, marketing) szakmai komplex szigorlatok keretében. 
 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 

A hallgató A (szakmai ismeretek), illetve B (specializáció szakirányos ismeretei) 
tételsorból húz tételt. 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 

Pénzügytan, vállalati gazdaságtan, jog, marketing, számvitel, üzleti kommunikáció, 
marketingkommunikáció, fogyasztói és vásárlói magatartás, termék és árpolitika, 
marketingkutatás, szolgáltatás marketing, egyéb üzleti ismeretkörök, valamint a szakirány 
ismeretkörei. 
Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar): 

- Marketing ismeretek szigorlat (7. félév); 
- Kereskedelmi ismeretek szigorlat (7. félév). 

A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend magyar nyelven Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Nappali munkarend magyar és angol nyelven Kaposvár képzési helyen 
(Gazdaságtudományi Kar) 
 
Levelező munkarend magyar nyelven Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Levelező munkarend magyar nyelven Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Levelező munkarend magyar nyelven Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar)  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi%20Kar
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Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak 
 

A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok 
világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni 
tudó, a globális problémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó 
kihívások kezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket 
képezzen, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem kormányzati 
szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az 
összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá felkészültek tanulmányaik 
mesterképzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BA) 
- szakképzettség: nemzetközi kapcsolatok szakértő (International Relations Expert) 
 

A képzés képzési ideje: 6 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Molnár Gábor egyetemi docens 
 
Képzési hely: Kaposvár (Gazdaságtudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar és angol 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott legalább négy hét 
egybefüggő szakmai gyakorlat. 

Az alapképzés összefüggő szakmai gyakorlatra Szabályzat készült, letölthető a 
NEPTUN/ MeetStreet-ről. 

A gyakorlatra jelentkezés e szabályzat 1. sz. és 2. sz. mellékletének kitöltése, leadása az 
UTÜ 227 irodában június 30-ig, ill. a gyakorlat megkezdése előtt 1 hónappal mintatantervtől 
eltérő időpont esetén. 

A gyakorlati helyet a diplomadolgozat konzulensével egyeztetve kell kiválasztani, amit 
ő a 2. sz. mellékleten aláírásával hitelesít. A munkaidő heti 30 óra (napi 6 óra). 

A gyakorlat célja: A hallgató megismertetése azokkal a szakmai tevékenységekkel, 
amelyekre tanulmányai során elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésével készült. 
Aktív és tevékeny részvétel a gyakorlati munkahely munkájában, a szakterület egyes 
gyakorlati elemeinek készségszintű alkalmazásával. Adatgyűjtés, konzultációk a 
szakdolgozat témájával kapcsolatban.  
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A képesítéssel jellemzően el lehet helyezkedni az állami szférában önkormányzatoknál 
vagy a központi közigazgatásban. A versenyszférában civil szervezeteknél, nemzetközi 
kapcsolatokkal foglalkozó szervezeteknél, multinacionális cégeknél, nemzetközi 
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pályázatokkal foglalkozó szervezeteknél. Végül, de nem utolsó sorban az Európai Unió 
számos intézményének egyikében. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két élő idegen nyelvből államilag elismert 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a 
társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési 
terület megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási 
menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és 
közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsgája, a másik 
általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható 
kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 180 kredit 
értékben; 

- a szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

A szak szakmai tárgyainak ismeretköréből a záróvizsgán húznak tételt a hallgatók. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 
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Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen magyar nyelven (Gazdaságtudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen angol nyelven (Gazdaságtudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar) 
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Pénzügy és számvitel alapképzési szak 
 

A képzési célja pénzügyi és számviteli szakemberek képzése, akik korszerű, nemzetközi 
követelményeknek megfelelő közgazdasági műveltséggel, pénzügyi és számviteli 
alkalmazásokhoz elméleti ténybeli és módszertani ismeretekkel rendelkeznek, képesek az 
adatok valósághű előállítására, hasznosítására, a tudástőke, mint szervezeti vagyon 
gyarapítására, a pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére, 
fejlesztésére, stratégiai döntések meghozatalára, korszerű tervezési, gazdálkodási, 
elszámolási, kontrolling eljárások és módszerek alkalmazására, az intézményi feltételek 
formálására, nemzetközi, országos és regionális vállalkozások információs rendszerének 
áttekintésére, működtetésére, fejlesztési céljainak megvalósítását szolgáló 
helyzetfelmérésre és javaslattételre, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. 
Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és 
kimeneti követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BSc) 
- szakképzettség: közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon 

(Economist in Finance and Accounting) 
 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 

- Gödöllői Campus (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. Zéman Zoltán 
egyetemi tanár 

- Gyöngyösi Campus (Károly Róbert Kar: Dr. Baranyi Aranka egyetemi docens 
- Kaposvári Campus (Gazdaságtudományi Kar): Dr. Parádi-Dolgos Anett egyetemi 

docens 
 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Gödöllő és Budapest képzési hely (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. 
Zéman Zoltán egyetemi tanár 

- Gyöngyös képzési hely (Károly Róbert Kar: Dr. Baranyi Aranka egyetemi docens 
- Kaposvár képzési hely (Gazdaságtudományi Kar): Dr. Parádi-Dolgos Anett 

egyetemi docens 
 
Képzés nyelve: magyar 
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Választható specializációk 
 
Gödöllő és Budapest képzési hely (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Számvitel Vajna Istvánné Dr. Tangl Anita 
egyetemi docens 

nappali és levelező munkarendben 

Pénzügy Dr. Zéman Zoltán egyetemi tanár nappali és levelező munkarendben 

 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

adóigazgatási 

 

Dr. Tóth Eszter Ilona főiskolai 
docens 

nappali munkarendben 

befektetési menedzsment Dr. Baranyi Aranka egyetemi 
docens 

nappali munkarendben 

 
Kaposvár képzési hely (Gazdaságtudományi Kar): nincs specializáció. 
 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 
Gödöllő és Budapest képzési hely (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 

Az alapképzési szak nappali és levelező munkarendű hallgatói a negyedik félévben 
választanak specializációt a neptun tanulmányi rendszeren keresztül. Az egyes szakirányok 
10 fővel indulnak. 

Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): a specializációválasztásnak nincsenek 
külön feltételei. 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől 
függően eltérhetnek egymástól. 

Budapest képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): a levelező 
munkarendű képzés tanórái péntek délután és szombati napokon kerülnek megtartásra. 

Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): két hét 
konzultációs időszak van. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Gödöllő és Budapest képzési hely (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

A szakmai gyakorlat 12 hét időtartamú (nappali tagozaton 400 óra, részidős képzésben 
200 óra) összefüggő gyakorlat. 
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Gyöngyös képzési hely (Károly Róbert Kar) 
A szakmai gyakorlat egy félév, minimum tizenkettő hét időtartamú összefüggő 

gyakorlat. Részletes tájékoztató a Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat 1. melléklet Szakmai gyakorlati szabályzat, Károly Róbert Karra vonatkozó 
függeléke. 
 
Kaposvár képzési hely (Gazdaságtudományi Kar) 

A gyakorlat időtartama 11 hét.(2x5,5 hét, s a közte levő időszakban diplomadolgozat 
konzultációk, tanszéki védések az egyetemen). 

Helye: A Kar határozza meg a hallgatók bevonásával olyan gazdálkodási szervezetben, 
intézményben, ahol a feltételek Együttműködési megállapodással biztosítottak. 

Az alapképzés összefüggő szakmai gyakorlatra Szabályzat készült, letölthető a 
NEPTUN/ MeetStreet-ről. 

A gyakorlatra jelentkezés e szabályzat 1. sz. és 2. sz. mellékletének kitöltése, leadása az 
UTÜ 227 irodában június 30-ig, ill. a gyakorlat megkezdése előtt 1 hónappal mintatantervtől 
eltérő időpont esetén. 

A gyakorlati helyet a diplomadolgozat konzulensével egyeztetve kell kiválasztani, amit 
ő a 2. sz. mellékleten aláírásával hitelesít. A munkaidő heti 30 óra (napi 6 óra).  

A gyakorlat célja: A hallgató megismertetése azokkal a szakmai tevékenységekkel, 
amelyekre tanulmányai során elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésével készült. 
Aktív és tevékeny részvétel a gyakorlati munkahely munkájában, a szakterület egyes 
gyakorlati elemeinek készségszintű alkalmazásával. Adatgyűjtés, konzultációk a 
szakdolgozat témájával kapcsolatban. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a közgazdászok képesek: 

- Gazdasági tevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, 
gazdálkodó szervezetet, irányít és ellenőriz. A tanult elméletek és módszerek 
alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és 
elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-
előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen – 
hazai, illetve nemzetközi – környezetben is. 

- Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a 
gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, 
jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, 
javaslatai, döntései során. 

- Képes a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések 
előkészítésére, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítésére, 
értékelésére. 

- Képes a pénzügyi és a számviteli nyilvántartási rendszerek használatára. 
- Számviteli beszámolókat, pénzügyi kimutatások készít és elemez. 
- Meg tudja határozni az adó-, illeték-, vám-, jövedék- és tb-kötelezettségeket 

meghatározására, valamint el tudja készíteni az ezekhez kapcsolódó 
bevallásokat. 

- Számviteli politika, számviteli szabályzatok készítésére képes. 
- Gazdasági mutatók kiszámítására és azokból következtetések levonásár képes. 
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- Képes idegen nyelven kommunikálni. 
- Képes önálló szakirodalmi feldolgozásra. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert 
középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag 
elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű 
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit teljesítése összesen 180 kredit értékben; 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat és szakdolgozat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Kaposvár képzési helyen a szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga) időben 

elkülönülten valós meg (számvitel, pénzügy) szakmai komplex szigorlatok keretében. 
 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Gödöllő és Budapest képzési hely (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 

- Pénzügyi, adózási, számviteli, vállalatgazdaságtani, statisztikai, mikoökonómiai, 
makroökonómai, controlling, ellenőrzés, elemzés. 

- Az ismeretköröket a záróvizsgatételek tartalmazzák amelyek a hallgatók 
tanulmányaira épülnek. 

Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 
„A” tételsorhoz kapcsolódó ismeretkörök: közgazdaságtani, módszertani és üzleti 

alapozó ismeretek: statisztika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, 

pénzügytan, vállalati gazdaságtan, jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti 

kommunikáció, Eu ismeretek, egyéb alapozó üzleti ismeretkörök. 

„B” tételsorhoz kapcsolódó ismeretkörök: pénzügyek, pénzügyi piacok, adózási 

ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi számvitel, vezetői számvitel, elemzés-ellenőrzés, 

üzleti tervezés, a pénzügyi és számviteli informatika, sajátos számviteli esetek 

elszámolására vonatkozó ismeretek, továbbá a választott specializáció ismeretanyaga. 

Kaposvár képzési hely (Gazdaságtudományi Kar): 
- Számvitel szigorlat (7. félév, a 2020/21. tanévtől kezdve: 6. félévben); 
- Pénzügy szigorlat (7. félév). 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarendben Gödöllő és Budapest képzési helyen (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Nappali munkarendben Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Nappali munkarendben Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar) 
 
Levelező munkarendben Gödöllő és Budapest képzési helyen (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Levelező munkarendben Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi%20Kar
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Turizmus-vendéglátás alapképzési szak 
 

A képzés célja a turizmus és vendéglátás feladatait ellátói idegen nyelveket beszélő 
gazdasági szakemberek képzése. Közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott 
módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus és 
a vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó 
munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, vonzó és 
élményszerű kínálatot alakítanak ki, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató 
tevékenységeket. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BSc); 
- szakképzettség: közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon 

(Economist in Tourism and Catering). 
 
A képzés képzési ideje: 8 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Molnár Csilla egyetemi docens 
 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Budapest képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. Molnár 
Csilla egyetemi docens 

- Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. Molnár 
Csilla egyetemi docens 

- Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): Dr. Szűcs Csaba egyetemi docens 
 

Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 
Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS KÉPZÉSI 

HELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Konferencia-szervező menedzser Dr. Molnár Csilla egyetemi docens nappali és levelező munkarendben 

 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

vendéglátás menedzsment Kerekesné Dr. Mayer Ágnes levelező munkarendben 

természeti és vidéki turizmus Dr. Bujdosó Zoltán levelező munkarendben 
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Specializációra történő felvétel feltételei 
 

Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): a 
specializációválasztásnak nincsenek külön feltételei. 

Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): a specializációválasztásnak nincsenek 
külön feltételei. 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől 
függően eltérhetnek egymástól. 

Budapest képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Péntek délutáni 
és szombati időpontokban a félév során. 

Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): A félév 
megkezdése előtt, tömbösített szervezésben. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Budapest és Gödöllő képzési hely (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 

A hallgatók szakmai gyakorlatukat (2 félév) a képzés hetedik és nyolcadik félévében a 
turizmus illetve vendéglátás tevékenységet folytató gazdálkodó szervezeteknél 
(vállalkozásoknál, intézményeknél és szakmai szervezeteknél) végezhetik az Egyetemmel 
szerződéses kapcsolatban álló szakmai gyakorlati helyeken. Ebből egy félév lehet 
intézmények közötti megállapodás keretében szervezett gyakorlat orientált külföldi 
részképzés. Előzetes szakvezetői engedély alapján a szakmai gyakorlat ettől eltérő 
időpontban vagy a hallgató által javasolt gyakorlati helyen is elvégezhető. 
 
Gyöngyös képzési hely (Károly Róbert Kar): 

A 3/2019. (II. 11.) EMMI rendelet alapján. A szakmai gyakorlat a képzés 
mintatantervében meghatározottak szerint két félév turizmus, illetve vendéglás 
tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél vagy a felsőoktatási intézmény 
tanéttermében, vagy tanszállodájában végezhető gyakorlat, amelyből egy félév lehet a 
magyar és külföldi felsőoktatási intézmény közötti megállapodás keretében szervezett 
gyakorlatorientált külföldi részképzés. Részletes tájékoztató a Hallgatói 
Követelményrendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. melléklet Szakmai gyakorlati 
szabályzat, Károly Róbert Karra vonatkozó függeléke. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a közgazdász képes: 
a) tudása 

- Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, 
tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a 
releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. 
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- Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető 
elméleteit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és 
statisztikai elemzési módszereknek.  

- Ismeri a projektben, csapatban, munkaszervezetben való együttműködés, a 
projekt vezetés szabályait és etikai normáit.  

- Ismeri a turisztikai ágazat működésének elveit és annak kapcsolódó ágazatait, 
ismeri a turizmus hazai és nemzetközi piacát, a piac szereplőit, jellemzőit, 
sajátosságait és kapcsolódásaikat. 

- Ismeri a különböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, 
vendéglátóhelyek, szabadidős létesítmények) típusait, valamint azok 
működtetésére és piaci tevékenységeinek irányítására vonatkozó elveket és 
menedzsment módszereket. 

- Ismeri a turizmus alágazatainak és tevékenységeinek (például szállás- és 
vendéglátóhelyek, utazásszervezés és közvetítés, térség-menedzsment 
szervezetei, egyéb szolgáltatók stb.) működését, értékelését, döntési 
kritériumait, szakmai részterületeit és ágazati kapcsolódási pontjait. 

- Ismeri a turizmushoz és a vendéglátáshoz kapcsolódó más szak- és 
tudományterületek alapvető tényeit és összefüggéseit (földrajz, 
művelődéstörténet, környezetvédelem, jog, egészségtudomány, gasztronómia, 
élelmezéstudomány). 

- Képes legalább két idegen nyelven kommunikálni. 
- Képes önálló szakirodalmi feldolgozásra. 

b) képességei 
- Képes gazdasági tevékenységet, projektet tervezni, szervezni, kisebb 

vállalkozást, gazdálkodó szervezetet irányítani és ellenőrizni. 
- A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető 

összefüggéseket képes feltárni, rendszerezni és elemezni, önálló 
következtetéseket, kritikai észrevételeket megfogalmazni, döntés-előkészítő 
javaslatokat készíteni, döntéseket hozni rutin- és részben ismeretlen 
környezetben is. 

- Képes következtetései, valamint az őket megalapozó tudás és érvelés világos és 
egyértelmű kommunikálására, szakmai és laikus közönség felé egyaránt. 

- Képes a turisztikai vállalkozások piaci tevékenységének szervezésére és 
irányítására. 

- Képes a szakterülethez tartozó informatikai ismeretek alkalmazására. 
- Képes kidolgozott szakmai javaslatok, vezetői beszámolók, marketingajánlatok 

(például programfüzetek, étlapok) készítésére. 
- Képes a szolgáltatásokkal és az intenzív ügyfélkapcsolattal összefüggő problémák 

felismerésére és hatékony kezelésére. 
- Alkotó, kreatív önállósággal épít ki és kezdeményez új gyakorlati megoldásokat. 
- Képes a turisztikai és vendéglátó vállalkozások tevékenységének részleges vagy 

teljes körű tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére. 
- Képes a turizmus és a vendéglátás különféle területein jelentkező gazdasági 

problémák kezelésére és megoldására. 
- Képes szakszerű és hatékony kommunikációra írásban és szóban is. 

c) attitűdje 
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- A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást 
tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, 
kezdeményező. 

- Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 
módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, 
felelősségek vállalására. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak 
fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.  

- Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a 
gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, 
jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, 
javaslatai, döntései során. 

- Nyitott a gazdaságtudományok átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati 
működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére. 

- Környezetérzékeny, gyakorlatorientált szemléletmódú. 
- A vendégelégedettséget előtérbe helyező minőségi szemléletmódot követ és 

közvetít a munkatársak felé is. 
- Nyitott a turizmust és vendéglátást, illetve az adott gazdálkodó szervezetet 

érintő változások megismerésére, ezek hatásainak megértésére, az új szakmai 
ismeretek és módszertanok alkalmazására. 

- Törekszik a szakmai eredmények, javaslatok megosztására a turizmus és 
vendéglátás fejlesztése iránt érdeklődők körében. 

- Az életpálya-tervezés fontosságát elismeri, az életen át tartó tanulásra törekszik. 
d) autonómiája és felelőssége 

- Általános szakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri 
leírásban meghatározott feladatokat. Önállóan szervezi meg a gazdasági 
folyamatok elemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését. 

- Az elemzéseiért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal. 
- Önállóan vezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet, 

munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet, felelősséget 
vállalva a szervezetért és a munkatársakért. 

- Tudatosan vállalja és közvetíti szakmája etikai normáit. 
- Kész a turizmus társadalmi, gazdasági, technológiai és jogi környezetében 

bekövetkező változások önálló megfigyelésére, a vonatkozó szakpolitikák 
követésére, a következtetések felelősségteljes levonására. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez két élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú 
(B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy ezekkel 
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, amelyek közül az egyik 
nyelvvizsga államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsgával 
kiváltható. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit teljesítése összesen 180 kredit értékben; 

- a 60 kredit értékű szakmai gyakorlat és szakdolgozat készítés teljesítése. 
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Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat-védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 

A hallgató A (szakmai ismeretek), illetve B (specializáció szakirányos ismeretei) 
tételsorból húz tételt. 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 

„A” tételsorhoz kapcsolódó ismeretkörök: közgazdaságtani, módszertani és üzleti 
alapozó ismeretek: statisztika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, 
pénzügytan, vállalati gazdaságtan, jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti 
kommunikáció, Eu ismeretek, egyéb alapozó üzleti ismeretkörök. 

„B” tételsorhoz kapcsolódó ismeretkörök: a turizmus rendszere, vendéglátás, 
szállásadás, utazásszervezés, turisztikai erőforrások, a turizmus közigazgatási, 
szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai, turizmus marketing, turisztikai termékek, 
turisztikai vállalkozások, vendéglátás szervezés, vezetés, nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok, továbbá választott specializáció ismeretanyaga. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend magyar nyelven Budapest és Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
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Nappali munkarend magyar nyelven Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Levelező munkarend magyar nyelven Budapest és Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és  
Társadalomtudományi Kar) 
  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar


236 
 

INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET 
 

Gazdaságinformatikus alapképzési szak 
 

A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs 
társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő 
problémák megértésére és megoldására: 

- az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére; 
- az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek 

tudásbázisának és üzleti intelligenciájának növelésére; 
- az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló 

modellezésére; folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák 
feltárására, a problématér definiálására; 

- alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek 
megfelelő felügyeletére; 

- felkészülnek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor; BSc) 
- szakképzettség: gazdaságinformatikus (Business Informatics Engineer) 

 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Zörög Zoltán egyetemi docens 
 
Képzési hely: Gyöngyös (Károly Róbert Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

big-data Dr. Csernák József nappali munkarendben 

logisztikai informatikus Dr. Tégla Zsolt nappali munkarendben 

 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 
A specializációválasztásnak nincsenek külön feltételei. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat egyéni vagy csoportmunkában erre alkalmas szervezetnél vagy a 
felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő legalább nyolc hétig tartó, 320 igazolt 
munkaórát tartalmazó projekt-struktúrájú gyakorlat. 
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Részletes tájékoztató a Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 
1. melléklet Szakmai gyakorlati szabályzat, Károly Róbert Karra vonatkozó függeléke. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a végzett gazdaságinformatikusok képesek: 

- az elsajátított informatikai eljárások és módszerek segítségével valós üzleti, 
szervezeti körülmények között az alkalmazások működési feltételeinek 
feltárására, előnyök, veszélyek, kockázatok mérlegelésére és kommunikációjára. 

- az üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő 
szoftveralkalmazások követelmény-specifikációjának elkészítésére, elvégzésére, 
egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására. 

- az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, a leghatékonyabb IT-
megoldások felhasználásával gazdasági problémák megoldási változatainak 
elkészítésére, informatikai támogatás, fejlesztés kezdeményezésére, 
végrehajtására. 

- az adatbázisok menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására, egyszerű 
adatmigrációs feladatok megoldására. 

- a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhez 
szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az 
együttműködésére. 

- a rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti 
modellezés, illetve számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára. 

- a gazdaságinformatikára sajátosan jellemző problémák feltárására, kutatásához, 
valamint a megoldásukhoz, kezelésükhöz szükséges erőforrások felkutatására és 
összegyűjtésére. 

- a szervezet informatikai részlegének menedzselésére, szolgáltatási folyamatok 
üzemeltetésére. 

- a működési és működtetési kockázatok feltárására és azonosítására. 
- kisebb fejlesztési projekteket tervezésére és irányítására. 
- az informatikai audit kapcsán felmerülő feladatok ellátásában való 

együttműködésre 
- gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására. 
- a gazdasági környezetben felmerülő informatikai konfliktushelyzetek 

feloldására. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú 
(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
megszerzése szükséges. 

 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható 
kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 190 kredit 
értékben; 

- szakmai gyakorlat teljesítése. 
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Záróvizsga 
 
A záróvizsga két részből áll: 

- a szakdolgozat elkészítése és megvédése, 
- szóbeli szakzáróvizsga, mely az alábbi részekre bontható: 

A vizsgarész: közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek 
számonkérése; 
B vizsgarész: szakmai törzsanyag és differenciált szakmai ismeretek 
számonkérése. 

 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

„A” tételsorhoz kapcsolódó ismeretkörök: közgazdaságtani, módszertani és üzleti 
alapozó ismeretek: elsősorban számvitel, pénzügy, vállalati gazdaságtan, mikroökonómia, 
üzleti kommunikáció, információ-menedzsment, vezetés és szervezés, egyéb alapozó üzleti 
ismeretkörök. 

„B” tételsorhoz kapcsolódó ismeretkörök: informatikai alapismeretek, 
adatbázisrendszerek, adatszerkezetek és algoritmusok, programozási alapismeretek, 
programozási nyelvek, informatikai rendszerek fejlesztése, webfejlesztés, dinamikus web 
programozás, egyéb IKT ismeretek, továbbá a választott specializáció ismeretanyaga. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
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MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET 
 

Biomérnöki alapképzési szak 
 

A képzés célja biomérnökök képzése, akik alkalmasak a széles körűen értelmezett 
biotechnológiai rendszerek, és az azokat működtető személyzet irányítására, analitikai 
vizsgálatok, gyártásközi és végső minőségellenőrzés végzésére, valamint legalább egy 
idegen nyelven a műszaki dokumentáció megértésére. A képzés lezárultával a biomérnök 
részt vehet technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek 
kifejlesztésében, részfeladatokat láthat el kutatásokban, a munkaerőpiac igényeinek 
megfelelően. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 
 
Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BSc); 
- szakképzettség: biomérnök (Biochemical Engineer). 

 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: kizárólag nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Nguyen Duc Quang egyetemi tanár (Nguyen.Duc.Quang@szie.hu) 
 
Képzési hely: Budapest (Élelmiszertudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható modulok 
 
VÁLASZTHATÓ MODUL MODULFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS KÉPZÉSI 

HELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Alkalmazott biotechnológia modul Dr. Nguyen Duc Quang egyetemi 
tanár 

nappali munkarendben Budapest 
képzési helyen 

Környezetvédelmi modul Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens nappali munkarendben Budapest 
képzési helyen 

 

Modulra történő felvétel feltételei 
 

A szakon a hallgatók a képzés 4. félévében választanak modult. 
A jelentkezés minden esetben a NEPTUN TR-en keresztül történik a modulválasztással 

kapcsolatban kiadott tájékoztatóban szereplő határidőig. 
A képzésen a modul választás feltétele 90 teljesített kredit a 4. félév lezárása után és 

az adott modul 5. féléves tantárgyai előkövetelményeinek teljesítése. A besorolás a 
férőhelyektől függően a kumulatív átlag szerinti rangsorolás alapján történik. 
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Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A Biomérnöki alapképzési szakon nappali munkarendben 4 hetes szakmai gyakorlat 
teljesítése kötelező. A gyakorlatok előkészítése a tavaszi félév során történik, a gyakorlatot 
a nyár folyamán és kora ősszel kell teljesíteni. 

A gyakorlatok elfogadásához és kredittel történő elismeréséhez szükséges írásos üzemi 
feladat készítése, melyet a hallgató szóban is köteles ismertetni. Az írásbeli beszámoló 
benyújtási határidejét a kari Gyakorlati Oktatási Bizottság határozza meg. 

A szakmai gyakorlat dokumentumairól, a beszámoló tartalmi és formai 
követelményeiről bővebb információ a https://etk.szie.hu/hallgatoknak/letoltheto-
dokumentumok#%C3%9Czemi%20gyakorlat%20dokumentumai c. linken olvasható. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a biomérnökök képesek: 

- biológiai, biotechnológiai és mikrobiológiai rendszerek biztonságos, 
környezettudatos működtetésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, 
kereskedelmi feladatok ellátására. 

- biotechnológiai jellegű laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új 
vizsgálati módszerek, metodikák elsajátítására, munkavédelmi feladatok 
megoldására. 

- a laboratóriumi gyakorlati tevékenységhez megfelelő manualitással rendelkezik. 
- alkalmazni a szakterülethez kapcsolódó számítási, biometriai és modellezési 

módszereket, képes számítástechnikai ismeretek, adatbázisok alkalmazására. 
- a szakmai adatbázisok és szakirodalom felhasználására és feldolgozására. 
- önállóan végrehajtani laboratóriumi vagy technológiai részfolyamatokat. Képes 

felismerni a felmerülő problémákat és döntéseket hozni megoldásukra. 
- irányítani és ellenőrizni a széles körűen értelmezett biotechnológiai gyártási 

folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt 
tartva. 

- részfeladatok ellátni a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új 
eljárások, termékek kifejlesztésében, biológiai és rokon tudományok 
kutatásában. 

- bonyolultabb feladatok elvégezni, ismeretek gyakorlati alkalmazására a 
választott specializációnak megfelelő szakterületen. 

- biotechnológiai, bioipari munkavédelmi feladatok megoldására. 
- legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció megértésére. 
- együttműködni és megfelelően kommunikálni más szakterület szakembereivel 

(más irányultságú mérnök, jogász, informatikus, menedzser stb.) 
- korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, 

megértésére. 
 

Nyelvvizsga követelmény: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 

komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
szükséges. 
 

https://etk.szie.hu/hallgatoknak/letoltheto-dokumentumok#%C3%9Czemi%20gyakorlat%20dokumentumai
https://etk.szie.hu/hallgatoknak/letoltheto-dokumentumok#%C3%9Czemi%20gyakorlat%20dokumentumai
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Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 
- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott modul tantárgyainak 

teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése 
összesen 210 kredit értékben; 

- szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- zárószigorlat (komplex vizsga) 
- szakdolgozat-védés 

Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
- Molekuláris biológia 
- Mikrobiális genetika 
- Biomérnöki műveletek 
- Alkalmazott biotechnológia modulon: Bioinformatikai alapismeretek és 

Környezeti biotechnológia 
- Környezetvédelmi modulon: Környezettechnika 

 
A Molekuláris biológia, Mikrobiális genetika és Biomérnöki műveletek tantárgyak 

zárószigorlata a szakdolgozat-védés előtt kb. 1 héttel kerül megtartásra. Alkalmazott 
biotechnológia modulon a Bioinformatikai alapismeretek és Környezeti biotechnológia 
tantárgyak, Környezetgazdálkodási modulon a Környezettechnika tantárgy zárószigorlatára 
a szakdolgozat-védés napján a védés előtt kerül sor. 

A kihúzott tétel és a kiegészítő kérdések alapján a szigorlati bizottság előtt a jelöltnek 
szóban kell számot adnia ismereteiről. A tételhúzás után rövid felkészülési időt kell 
biztosítani. Az egyes szigorlati tárgyak érdemjegyét a bizottság szavazással határozza meg 
(legtöbb szavazatot kapott érdemjegy). A zárószigorlat érdemjegyét a szigorlati tárgyakra 
adott jegyek számtani átlaga adja. 

Az a jelölt, akinek valamelyik szigorlati jegye elégtelen, szakdolgozatát nem védheti 
meg, záróvizsgája elégtelen. 

A védésénél a jelölt 10 perces szabad előadásban ad számot a szakdolgozatáról. Az 
opponensek ismertetik a bírálatot és a kérdéseiket. A további idő az érdemi vitára és 
védésre szolgál. A szakdolgozatvédés öt fokozatú osztályzatát a bizottság zárt ülésen (vita 
esetén szavazással) határozza meg a hivatalos bírálók által javasolt érdemjegy és a jelölt 
védésen nyújtott teljesítménye alapján. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 
dönt. 

A záróvizsga érdemjegyét a zárószigorlat érdemjegye és a szakdolgozat-védés 
érdemjegye egyszerű számtani átlaga adja. 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Biomérnöki alapképzési szak nappali munkarend (Élelmiszertudományi Kar) 
  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
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Gépészmérnök alapképzési szak 
 

A képzés célja, hogy olyan széles látókörű, az élet minden területén helytálló műszaki 
szakemberek kerüljenek ki az egyetemről, akik alkalmasak a gépészeti berendezések 
tervezési, létrehozási és fejlesztési feladatainak ellátására, gépipari technológiai feladatok 
megoldására, a termelés és üzemeltetés magasabb szintű szervezési, fejlesztési és 
irányítási feladatainak ellátására, a fizikai tudományok gépészetben fontos szerepet játszó 
eredményeinek alkalmazására. Ilyen felkészültséggel nemcsak a hazai, de a nemzetközi 
munkaerő piacon is számíthatnak munkára, anyagi és erkölcsi megbecsülésre. A képzés 
további célja kellő mélységű elméleti ismeretek megszerzése a képzés mesterképzési (MSc) 
szakon történő folytatásához. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és 
kimeneti követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BSc) 
- szakképzettség: gépészmérnök (Mechanical Engineer) 

 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező ill. duális munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Szabó István egyetemi tanár 
Képzési hely szakkoordinátor: Lágymányosi Attila adjunktus 
 
Képzési hely: Gödöllő (Gépészmérnöki Kar) 
Képzés nyelve: magyar és angol  
 

Választható specializációk 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Mérnökinformatika CAD/CAM Dr. Kátai László, egyetemi docens nappali és levelező ill. duális 
munkarendben 

Épületgépész  Dr. Géczi Gábor, egyetemi docens nappali és levelező ill. duális 
munkarendben 

Energetika  Dr. Schrempf Norbert, egyetemi 
docens 

nappali és levelező ill. duális 
munkarendben 

Gépjárműtechnika Dr. Máthé László, egyetemi docens nappali és levelező ill. duális 
munkarendben 

Járműelektronika Dr. Kiss Péter, egyetemi tanár nappali és levelező ill. duális 
munkarendben 

Gépgyártó Dr. Kári-Horváth Attila, egyetemi 
docens 

nappali és levelező ill. duális 
munkarendben 

 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 

A Gépészmérnöki Karon a specializáció megválasztása az alapképzéseken a 4. félévben 
történik. Előfeltétele gépészmérnöki alapképzési szakon, a „Matematika” és a „Mechanika” 
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szigorlat megléte, továbbá az első három félévben a szak mintatantervében előírt kötelező 
(„A”) tárgyak kreditértéke 75%-ának teljesítése. 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 
A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. A levelező munkarendű 
képzés tanórái az első oktatási egység kivételével pénteki és szombati napokon kerülnek 
megtartásra. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai (üzemi) gyakorlat legalább hat hét időtartamot elérő, szakmai 
gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.  

A gyakorlat célja, hogy a hallgató az elméleti tudását valóságos körülmények között 
végzett konkrét munkával egészítsék ki lehetőség szerint a választott szakirányának 
megfelelő profilú vállalatnál (intézménynél). Ennek megfelelően mélyrehatóbban 
megismerjék az ott folyó munkát és felkészüljenek a szagdolgozat elkészítésére. Olyan 
tevékenységet kell végeznie a hallgatónak, mely során a gépészmérnöki munka valamely 
részterületén tapasztalatokat szerezhet, mely segíti majdani szakmájában való 
tájékozódásban, ugyanakkor a tanult ismereteit a gyakorlati követelményekkel 
szembesítheti és lehetővé teszi, hogy aktív közreműködő legyen a gyakorlati hely 
munkájában.  

A gyakorlat a képzésnek azon része, amely a felsőoktatási szakképzés, az alapképzési, 
a mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott időtartamban 
a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben lehetőséget nyújt a 
megszerzett tudás és a gyakorlati készségek együttes alkalmazására, az elméleti és 
gyakorlati ismeretek összekapcsolására, a munkahely és munkafolyamatok 
megismerésére, a szakmai kompetenciák gyakorlására. 

Tájékoztató elérhetősége: A gyakorlat Neptun és E-learning kurzusa. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a gépészmérnök 
Tudása: 

- Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait 
és határait. 

- Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus 
matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, 
összefüggéseket, eljárásokat. 

- Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb 
összefüggéseket és elméleteket. 

- Átfogóan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és probléma 
megoldási módszereit. 

- Átfogóan ismeri az alapvető közgazdasági, vállalkozási és jogi szabályokat, 
eszközöket. 
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- Behatóan ismeri a gépészeti szakterületen alkalmazott szerkezeti anyagokat, 
azok előállításának módszereit, alkalmazásuk feltételeit. 

- Alapvetően ismeri a géptervezési elveket és módszereket, 
gépgyártástechnológiai, irányítástechnikai eljárásokat és működési 
folyamatokat. 

- Átfogóan ismeri az alkalmazott munka- és erőgépek, gépészeti berendezések, 
eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit. 

- Alkalmazói szinten ismeri a gépészetben használatos mérési eljárásokat, azok 
eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. 

- Alkalmazói szinten ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, 
biztonságtechnikai, valamint munkaegészségügyi területek elvárásait, 
követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait. 

- Átfogóan ismeri a gépészeti szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, 
menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, 
jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit. 

- Behatóan ismeri a gépészmérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, 
adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. 

- Ismeretekkel rendelkezik a vállalati gazdaságtan, valamint műszaki alapokon 
nyugvó költség-haszon elvű elemzés módszereiről és eszközeiről. 

- Értelmezni, jellemezni és modellezni tudja a gépészeti rendszerek szerkezeti 
egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek 
kialakítását és kapcsolatát. 

- Alkalmazni tudja a gépészeti termék-, folyamat- és technológiai tervezés 
kapcsolódó számítási, modellezési elveit és módszereit. 

Képességei: 
- Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú 

analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő 
tevékenységre. 

- Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, 
eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. 

- Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére. 
- Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges 

elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek 
gyakorlati alkalmazásával) megoldására. 

- Képes megérteni és használni szakterületének jellemző szakirodalmát, 
számítástechnikai, könyvtári forrásait. 

- A megszerzett informatikai ismereteket képes a szakterületén adódó feladatok 
megoldásában alkalmazni. 

- Képes műszaki rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására. 
- Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye erőforrásaival 

hatékonyan gazdálkodni. 
- Munkája során képes alkalmazni és betartatni a biztonságtechnikai, tűzvédelmi 

és higiéniai szabályokat, előírásokat. 
- Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, 

szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven. 



246 
 

- Képes alkalmazni a gépészeti rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki 
előírásokat, a gépek, gépészeti berendezések beállításának, üzemeltetésének 
elveit és gazdaságossági összefüggéseit. 

- Képes irányítani és ellenőrizni a szaktechnológiai gyártási folyamatokat, a 
minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva. 

- Képes a gépészeti meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek 
kiválasztására, javítástechnológiai feladatok megoldására. 

Attitűdje: 
- Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát 

a világhoz. 
- Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és 

innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére. 
- Törekszik arra, hogy önképzése szakmai céljai megvalósításának egyik 

eszközévé váljon. 
- Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a 

jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg 
döntését. 

- Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben 
oldja meg. 

- Törekszik arra, hogy önképzése a gépészmérnöki szakterületen folyamatos és 
szakmai céljaival megegyező legyen. 

- Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított 
munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben 
történjen meg. 

- Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és 
monotóniatűréssel rendelkezik. 

- Nyitott az informatikai eszközök használatára, törekszik a gépészeti 
szakterülethez tartozó szoftverek megismerésére és alkalmazására, legalább 
egy ilyen programot készségszinten ismer és kezel. 

- Nyitott és fogékony az ökológiai gazdálkodással, egészségtudatossággal 
kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására. 

- Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető 
jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, 
megmagyarázására. 

- Munkája során a vonatkozó biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, 
illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és 
betartatja. 

Autonómiája, felelőssége: 
- Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai 

kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. 
- Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan 

fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket. 
- Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen 

műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is. 
- Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és 

kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. 
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- Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, 
technológiai és adminisztrációs változásokat. 

- Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi 
állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését. 

- Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és 
biztonságosságát. 

- Figyel beosztottjai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú 
törekvéseik kezelésére és segítésére, az egyenlő esélyű hozzáférés elvének 
alkalmazására. 

- Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így is segítve fejlődésüket. 
- Felelősséget vállal műszaki elemzései, azok alapján megfogalmazott javaslatai 

és megszülető döntései következményeiért. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
megszerzése szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése 
összesen 210 kredit értékben; 

- a szakmai (üzemi) gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Minden hallgató számára kötelező záróvizsga tárgyak (6 kredit): 

- Hőtan; 
- Áramlástan. 

Az egyes specializációk záróvizsga tárgyai: 
- Mérnökinformatika specializáció: Mérnökinformatika, 3D tervezés és 

modellezés; 
- Épületgépész specializáció: Vízellátás és csatornázás, Fűtéstechnika, Lég- és 

klímatechnika, Épületgépészeti tervezés; 
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- Energetika specializáció: Energetika alapjai, Szélenegia hasznosítás, 
Biomasszahasznosítás, Geotermális energia hasznosítás, Energiatárolás és 
ellátás; 

- Gépjárműtechnika specializáció: Motorok és gépjárművek, Talajmechanika és 
terepjáráselmélet, Járműinformatika, Belsőégésű motorok vizsgálata; 

- Járműelektronika specializáció: Járműelektronika, Motorok és gépjárművek, 
Járműinformatika, Elektronikai technológia, Elektronikai gyártás és tervezés; 

- Gépgyártó specializáció: Anyagismeret, Polimertechnológiák, Tribológia, 
Gépgyártástechnológia, Gépipari mérés és minőségbiztosítás. 

 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarendben Gödöllő képzési helyen magyar nyelven (Gépészmérnöki Kar) 
 
Nappali munkarendben Gödöllő képzési helyen angol nyelven (Gépészmérnöki Kar) 
 
Levelező munkarendben Gödöllő képzési helyen magyar nyelven (Gépészmérnöki Kar) 
  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#G%C3%A9p%C3%A9szm%C3%A9rn%C3%B6ki%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#G%C3%A9p%C3%A9szm%C3%A9rn%C3%B6ki%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#G%C3%A9p%C3%A9szm%C3%A9rn%C3%B6ki%20Kar
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Környezetmérnöki alapképzési szak 
 

A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű, alkalmazott 
természettudományos, ökológiai, műszaki, gazdasági és menedzsment ismeretekkel 
rendelkeznek. Képesek azonosítani a különböző területeken jelentkező környezeti 
veszélyeket, illetve szakmai tapasztalat birtokában képesek gazdaságosan és hatékonyan 
irányítani a megelőző, valamint a kárelhárítási tevékenységet. Szakmai ismereteik 
birtokában alkalmasak a környezeti ártalmak és károk megelőzésében, csökkentésében 
illetve megszüntetésében, a természeti erőforrások ésszerű felhasználására való 
törekvésben, hulladékszegény és energiahatékony technológiák működtetésében részt 
vállalni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BSc) 
- szakképzettség: környezetmérnök (Environmental Engineer) 

 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Halász Gábor Endre egyetemi docens 
 
Képzési szakkordinátorok: 

- Dr. Szabó István adjunktus: magyar nyelvű képzés; 
- Dr. Waltner István adjunktus: angol nyelvű képzés. 

 
Képzés nyelve: magyar és angol 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, melyet a hallgató szabadon választ, 
a képzésnek megfelelő szakmai profillal rendelkező cégnél vagy szervezetnél tölt el. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a környezetmérnökök képesek: 

- a környezeti elemek és rendszerek korszerű mérőeszközökkel történő 
mennyiségi és minőségi jellemzőinek alapfokú vizsgálatára, mérési tervek 
összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére; 

- víz-, talaj-, levegő-, sugár- és zajvédelmi, valamint hulladékkezelési és -
feldolgozási feladatok javaslat szintű megoldására, döntés előkészítésben való 
részvételre, hatósági ellenőrzésre és e technológiák üzemeltetésében részt 
venni; 

- környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállításában 
történő részvételre; 
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- környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás 
előkészítésére és a kárelhárításban való részvételre; 

- a gyakorlatban is alkalmazni a szakterületéhez kapcsolódó munka- és 
tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek előírásait, követelményeit; 

-  a kijelölt feladatkör megismerése után a környezetvédelemmel kapcsolatos 
közigazgatási feladatok ellátására, hatósági feladatok elvégzésére; 

- környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására; 
- projektek, pályázatok megvalósításában illetve ellenőrzésében részt venni; 
- szakmai gyakorlatot követően vezetői feladatokat ellátni; 
- a termelő és egyéb technológiák fejlesztése és alkalmazása során az adott 

technológiát fejlesztő és alkalmazó mérnökökkel az együttműködésre a 
technológia környezetvédelmi szempontú fejlesztése érdekében; 

- a mérnöki munkában való alkotó részvételre, alkalmazkodni a folyamatosan 
változó követelményekhez; 

- a technológia megismerése után feltárni az alkalmazott technológiák 
hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő 
intézkedések megtételét; 

- részt venni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés-előkészítési 
munkában. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú 
(B2) komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának teljesítése, valamint a tanterv szerint 
szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a szakdolgozat-készítésre 
adható kreditek teljesítése összesen 210 kredit értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

A hulladékgazdálkodás alapelvei. A veszélyes hulladékok jellemzői, kezelésük. A 
hulladékok anyagában történő és energetikai hasznosítása. Hulladékok lerakással történő 
ártalmatlanítása, a hulladéklerakó kialakítása, működtetése. 

A szennyvíztisztítás technológiai lépései, a szennyvíztelep felépítése, szennyvíziszapok 
kezelése és hasznosítása, valamint ezek jogi szabályozása. 

Légszennyezés, légszennyező anyagok és hatásuk. Szilárd és gáz halmazállapotú 
légszennyező anyagok leválasztásának módszerei. 
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A szervetlen ill. szerves szennyező anyagok fizikai, kémiai tulajdonságai, antropogén 
források, humán, valamint környezet-egészségügyi kockázataik. 

A felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget veszélyeztető 
szennyezések. 

Szennyezett területek számbavétele, előzetes kockázatbecslés, prioritáslista. A magyar 
kármentesítési határérték rendszer. 

A kármentesítés egyes szakaszainak részletes jellemzése. 
Zaj- és rezgésártalom keletkezése és csökkentési lehetőségei. 
A mezőgazdaság ill. az ipar környezetterhelése és a csökkentés lehetséges eljárásai. 
A környezeti hatásvizsgálat bemutatása egy kiválasztott beruházás példáján. 
A környezeti kockázatbecslés célja, típusai és alkalmazási területei. 

 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend magyar nyelven Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend angol nyelven Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar) 
  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
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Mechatronikai mérnöki alapképzési szak 
 

A képzés célja mechatronikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a gépészetet az 
elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni, 
képesek mechatronikai berendezések és folyamatok, továbbá intelligens gépek rutinszerű 
tervezési feladataira, üzemeltetésére és fenntartására, mechatronikai technológiák 
bevezetésére, alkalmazására, folyamat- és termelésirányítás energiahatékony és 
környezettudatos megszervezésére, a műszaki fejlesztés és tervezés átlagos bonyolultságú 
feladatainak ellátására a nemzetközi munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve. 
Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BSc) 
- szakképzettség: mechatronikai mérnök (Mechatronical Engineer) 

 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Földi László egyetemi docens 
Szakkordinátor Gödöllő képzési helyen (Gépészmérnöki Kar): Mayerné Dr. Sárközi Eszter 
tanársegéd 
 
Képzési hely: Gödöllő (Gépészmérnöki Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 
VÁLASZTHATÓSPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELYMUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Gépipari mechatronika Mayerné Dr. Sárközi Eszter, 
egyetemi tanársegéd 

nappali munkarendben, Gödöllő 
képzési helyen 

Járműmechatronika  Erdélyi Viktor, egyetemi 
tanársegéd 

nappali munkarendben, Gödöllő 
képzési helyen 

 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 

A Gépészmérnöki Karon a specializáció megválasztása az alapképzéseken a 4. félévben 
történik. Előfeltétele Gépészmérnöki alapképzési szakon, Mezőgazdasági és élelmiszeripari 
gépészmérnöki alapképzési szakon és Műszaki menedzser alapképzési szakon a 
„Matematika” és a „Mechanika” szigorlat megléte. További előfeltétel valamennyi 
alapképzési szakon az első három félévben a szak mintatantervében előírt kötelező („A”) 
tárgyak kreditértéke 75%-ának teljesítése. 
 
 
 

https://www.gek.szie.hu/bsc-mechatronikai-mernok-jarmumechatronika-specializacio
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Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A mechatronikai mérnöki alapszak képesítési követelménye 6 hét üzemi gyakorlat 
teljesítését írja elő. Az üzemi gyakorlat célja, hogy a hallgató az egyetemi oktatást valóságos 
körülmények között végzett konkrét munkával egészítse ki. Ennek keretében olyan 
tevékenységet kell végeznie, mely során a mechatronikai mérnöki munka valamely 
részterületén tapasztalatokat szerezhet, mely segíti majdani szakmájában való 
tájékozódásban, ugyanakkor a tanult ismereteit a gyakorlati követelményekkel 
szembesítheti és lehetővé teszi, hogy aktív közreműködő legyen a gyakorlati hely 
munkájában. 

Az üzemi gyakorlatot a nappali tagozatos hallgató a képzési időszak alatt a 6. félév utáni 
nyári szünetben teljesítheti, ha szakirányt és szakdolgozatot választott.  Az üzemi 
gyakorlatot a hallgató a követelményeknek megfelelő szervezetnél végezheti. Az üzemi 
gyakorlat helyére vonatkozó követelmény, hogy a munkahelyi vezetője gépész-, villamos-, 
informatikai- vagy mechatronikai mérnök legyen, az üzemi gyakorlat alatt a mechatronikai 
mérnöki tanulmányokkal kapcsolatos munkát végezzen a hallgató, a vállalkozás 
hozzájáruljon ahhoz, hogy a gyakorlatot az egyetem képviselője ellenőrizhesse. 
 
A gyakorlat megnevezése: Üzemi gyakorlat 
Időtartam kimérete: 6 hét 
Kreditértéke: 0 
Felelőse: Dr. Földi László 
Helye a képzési programban (szemeszter): 6. félév utáni nyári szünetben teljesítheti, ha 
szakirányt és szakdolgozatot választott 
Célja: Az üzemi gyakorlat célja, hogy a hallgató az egyetemi oktatást valóságos 
körülmények között végzett konkrét munkával egészítse ki. 
Követelményrendszere: 

- fogadó szándéknyilatkozat üzemi gyakorlatra; 
- együttműködési megállapodás; 
- teljesítés igazolás és munkanapló; 
- feltöltött dokumentumok alapján aláírás. 

Részletes tájékozódás lehetősége: https://elearning.szie.hu/course/view.php?id=3860 
e-learning kurzus: GÉK- SGMMHX18XXN- Mechatronika mérnöki üzemi gyakorlat-2019/20-
tavasz 
 
A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a mechatronikai mérnök: 

- Ismeri a mechatronika szakterületen alkalmazott anyagokat, azok előállítását, 
jellemzőit és alkalmazásuk feltételeit. 

- Ismeri a mechatronikai, elektromechanikai, informatikai, mozgásszabályozási 
rendszereket, szenzorokat és aktuátorokat, valamint azok szerkezeti egységeit, 
alapvető működésüket mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind 
irányítástechnikai megközelítésből. 

- Ismeri az alapvető mechatronikai tervezési elveket, módszereket ezen belül a 
gépészeti és finommechanikai konstrukciók, valamint az analóg és digitális 
áramkörök tervezésének alapjait. 

https://elearning.szie.hu/course/view.php?id=3860
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- Ismeri az alapvető gépészeti, villamos- és irányítástechnikai rendszerekkel 
kapcsolatos számítási, modellezési, szimulációs módszereket. 

- Ismeri a számítógépes irányítás, mérésadatgyűjtés, beágyazott rendszerek, 
optikai érzékelés, képfeldolgozás eszközeit, részegységeit, alapvető tervezési és 
programozási módszereit. 

- Ismeri a gépészetben és az elektronikában használatos alapvető mérési 
eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. 

- Ismeri a hazai és nemzetközi szabványokat, előírásokat. 
- Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó (biztonsági, egészségvédelmi, 

környezetvédelmi, SHE), valamint a minőségbiztosítási és ellenőrzési (QA/QC) 
követelményrendszereket. 

- Ismeri a szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, 
környezetvédelmi, minőségbiztosítási, munkaegészségügyi, 
információtechnológiai, jogi, gazdasági szakterületek alapjait, azok határait és 
követelményeit. 

- Ismeri a szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok 
etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. 

- Ismeretekkel rendelkezik a vállalati gazdaságtan, valamint műszaki alapokon 
nyugvó költség-haszon elvű elemzés módszereiről és eszközeiről. 

Képességei: 
- Alkalmazni tudja mechatronikai, elektromechanikai, mozgásszabályozási 

termékek és technológiák tervezéséhez kapcsolódó alapvető számítási, 
modellezési elveit, módszereit, mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind 
irányítástechnikai megközelítésből. 

- Képes értelmezni és jellemezni a mechatronikai rendszerek szerkezeti 
egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek 
kialakítását és kapcsolatát mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind 
irányítástechnikai megközelítésből. 

- Alkalmazza a mechatronikai rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki 
előírásokat, az intelligens gépek, mechatronikai berendezések beállításának, 
üzemeltetésének elveit gépészeti, elektrotechnikai, irányítástechnikai 
megközelítésből egyaránt, és átlátja azok gazdaságossági összefüggéseit. 

- Irányítja és ellenőrzi a szaktechnológiai gyártási folyamatokat a 
minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva. 

- Képes meghibásodások diagnosztizálására, a megfelelő hibaelhárítási eljárás 
kiválasztására mind gépészeti, mind elektrotechnikai, mind irányítástechnikai 
megközelítésből. 

- Képes az elektronikai, gépészeti és informatikai szakterület ismereteinek 
integrálására, és rendszerszintű gondolkodásra, a különböző területek 
szakértőivel szakmailag tárgyalni, gondolatait szakmailag szabatosan előadni, 
mind írásban, mind szóban. 

- Megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott 
szakirodalmát magyar és idegen nyelven, e tudás birtokában folyamatosan 
megújul. 

- Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és 
monotóniatűréssel rendelkezik. 
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- Képes csoportban dolgozni, valamint csoportbeli státuszát elfogadni, azzal 
azonosulni. 

Attitűdje: 
- Törekszik a gépészeti, az informatikai, a villamosmérnöki és az élettudományi 

szakterületek közötti összekötő, integráló szerep betöltésére. 
- Törekszik arra, hogy önképzése a mechatronikai, ezen belül kiemelten az 

alkalmazott gépészeti, villamos és informatikai részterületeken és 
munkavégzéséhez kapcsolódó egyéb szakterületeken folyamatos és szakmai 
céljaival megegyező legyen. 

- Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított 
munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben 
történjen meg. 

- Nyitott és fogékony az új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek 
alkalmazására, különösen az ökológiai gazdálkodással, egészségtudatossággal 
kapcsolatos területeken. 

- Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, új szakmai 
ismeretek, módszerek megismerésére. 

- Munkáját az etikai normák figyelembevételével végzi. 
- Megosztja tapasztalatait munkatársaival így segítve fejlődésüket. 

Autonómiája és felelőssége: 
- Tervezési, üzemeltetési, ellenőrzési feladatai megoldása során önállóan 

választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket. 
- Felelősséget vállal a terv- és egyéb dokumentációiban közölt megállapításokért 

és szakmai döntéseiért, az általa, valamint irányítása alatt végzett 
munkafolyamatokért. 

- Bekapcsolódik a munkájához kapcsolódó kutatási és fejlesztési projektekbe. A 
projektcsoportban a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi 
tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit. 

- Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi 
állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését. 

- Vezető beosztásban tevékenykedve értékeli beosztottjai munkavégzésének 
hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát, figyel beosztottjai 
szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és 
segítésére. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú 
(B2) komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése; 

- a szakmai gyakorlat és a kritérium tantárgyak teljesítése. 
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Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Minden hallgató számára kötelező záróvizsga tárgyak (6 kredit): 

- Hőtan 
- Áramlástan 

Az egyes specializációk záróvizsga tárgyai: 
- Gépipari mechatronika specializáció: Mechatronikai rendszerek, Szenzorika, 

Aktuátortechnika; 
- Járműmechatronika specializáció: Járműmechatronika, Motorok és 

gépjárművek, Hidraulika. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen (Gépészmérnöki Kar) 
  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#G%C3%A9p%C3%A9szm%C3%A9rn%C3%B6ki%20Kar
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Műszaki menedzser alapképzési szak 
 

A képzés célja olyan műszaki menedzserek képzése, akik megfelelő 
természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás- és szervezéstudományi 
ismeretekkel rendelkeznek a különböző jellegű termelő és szolgáltató vállalkozások anyagi, 
műszaki, informatikai, pénzügyi és humán folyamatainak menedzseléséhez, képesek e 
folyamatokhoz kapcsolódó projektekben hatékonyan közreműködni, képesek továbbá a 
szervezetek működésének menedzselésére, ide értve a fejlesztési folyamatok 
megalapozását, megvalósítását is. A képzés további célja kellő mélységű elméleti ismeretek 
megszerzése a képzés második ciklusban, mesterképzési (MSc) szakon történő 
folytatásához. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BSc) 
- szakképzettség: műszaki menedzser (Engineering Manager) 

 
A képzés képzési ideje: 7 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Daróczi Miklós egyetemi docens 
Szakkoordinátor Gödöllő képzési helyen (Gépészmérnöki Kar): Dr. Kovács Imre 
mesteroktató 
 
Képzési hely: Gödöllő (Gépészmérnöki Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN 
HALLGATHATÓ? 

Energiagazdákodási szakirány Dr. Schrempf Norbert egyetemi 
docens 

nappali és levelező 
munkarendben 

Menedzser üzletkötő szakirány Dr. Medina Viktor egyetemi docens nappali és levelező 
munkarendben 

Termelés- és 
minőségmenedzsment szakirány 

Dr. Kovács Imre mesteroktató nappali és levelező 
munkarendben 

 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 

A Gépészmérnöki Karon a specializáció megválasztása az alapképzéseken a 4. félévben 
történik. Műszaki menedzser alapképzési szakon az első három félévben a szak 
mintatantervében előírt kötelező („A”) tárgyak kreditértéke 75%-ának teljesítése. 
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Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Gödöllői képzési helyen 
(Gépészmérnöki Kar): a levelező munkarendű képzés tanórái pénteki és szombati napokon 
kerülnek megtartásra. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A Műszaki menedzser alapképzési szak érvényben lévő tanterve szerint valamennyi 
hallgatónak - gyakorlati ismereteinek bővítése érdekében - 2 hetes „Vállalkozás-vezetési” 
gyakorlaton kell részt vennie. 

A gyakorlat lebonyolításáért a Műszaki Menedzser szak vezetése a felelős. Az tanszéki 
koordinációt Dr. Kovács Imre mesteroktató végzi. 

A gyakorlat célja: 
- személyes tapasztalatok szerzése a vállalkozások szervezeti-működési rendjéről, 

gazdálkodásáról, irányításáról, vezetői információs rendszeréről, valamint a 
termelési- szolgáltatási folyamatok menedzsmentjéről; 

- megismerni a vállalkozás-vezetés teendőit, kiemelten a műszaki vezetőre háruló 
feladatokat; 

- a „Gazdaságtan” és a „Menedzsment ismeretek” c. tantárgyak keretében 
tanultak megfigyelése a gyakorlati életben, valamint információszerzés, 
adatgyűjtés - elsődlegesen - az ökonómiai és menedzsment ismeretanyag 
gyarapítása és mélyebb elsajátítása érdekében. 

 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a műszaki menedzser: 

- Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus 
természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodás-és szervezéstudományi 

elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.Ismeri a szűkebb műszaki 
szakterület termelőeszközeit és azok üzemeltetésének feltételeit, 

szabályait.Ismeri a műszaki szakterület ismeret-és tevékenységrendszerének 
alapvető tényeit, összefüggéseit, határait, korlátait. 

- Ismeri és érti a szakterület műszaki folyamatainak szervezési és üzemeltetési 
eljárásait. 

- Ismeri a termelő és szolgáltató folyamatok reál, humán, illetve gazdasági és 
társadalmi összefüggéseit, azok egészségre és biztonságra való 
hatásmechanizmusát. 

- Ismeri a műszaki szakterülethez kapcsolódó gazdálkodás-és szervezéstudományi 
szakterületek (menedzsment, termelésmenedzsment, minőségmenedzsment, 
projektmenedzsment, innováció-menedzsment, környezetmenedzsment, 
termékmenedzsment, logisztikai menedzsment, stratégiai menedzsment, 
vállalkozásmenedzsment, információmenedzsment, marketing, közgazdaságtan, 
jog) alapjait, követelményeit, összefüggéseit. 
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- Ismeri a beruházások, továbbá fejlesztési projektek tervezésének, 
gazdaságossági vizsgálatainak, műszaki kivitelezésének főbb eljárásait, 
módszereit.  

- Ismeri a környezeti hatásvizsgálatok végzésére és a hatástanulmányok 
összeállítására vonatkozó módszertant és a jogi szabályozás alapjait. 

- Ismeri a műszaki menedzsment szakterületeinek tanulási, ismeretszerzési, 
adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. 

- Ismeri a szűkebb műszaki szakterület technológiáit.) 
Képességei: 

- A műszaki szakterületen felmerülő rutinfeladatok megoldásában képes 
alkalmazni a megszerzett általános és specifikus természettudományi, műszaki 
tudományi, gazdálkodás-és szervezéstudományi elveket, szabályokat, 
összefüggéseket, eljárásokat. 

- Képes műszaki-gazdasági dokumentációk megértésére, feldolgozására. 
- Képes műszaki, technológiai, beruházási, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási, 

informatikai folyamatok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére és fejlesztésük 
összehangolására. 

- Képes üzleti tervek készítésére, döntéselőkészítési feladatok elvégzésére, 
innovációs stratégiák kidolgozására és megvalósítására. 

- Képes munkahelyi csoportok vezetésére, az emberi erőforrás menedzselési 
feladatainak ellátására. 

- Képes az információk menedzselésére. 
- Képes a termelésmenedzsment operatív feladatainak ellátására. 
- Képes a versenytársak, a termékek, a piaci lehetőségek elemzésére és a 

termékek, műszaki tartalmú szolgáltatások értékesítése. 
- Képes az érintett szakterületen előállított termékek és szolgáltatások 

értékesítésében való aktív közreműködésre. 
- Képes vállalati, intézményi menedzsment alrendszerek működtetésére. 
- Képes a folyamat-és működésfejlesztéssel foglalkozó teamek munkájában való 

részvételre, és e csoportok munkájának koordinálására. 
- Rendelkezik együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs 

készséggel. 
- Rendelkezik felelősségtudattal, minőségtudattal, értékelési és önértékelési, 

analizáló és szintetizáló képességgel. 
- Képes a beruházási igények felmérésére, menedzselésére, valamint a 

beruházásokkal kapcsolatos műszaki és gazdaságossági vizsgálatok 
végrehajtására. 

- Képes a szakterületét támogató szoftverek és informatikai rendszerek 
felhasználói szintű kezelésére, alkalmazására. 

- Képes a gyakorlatban is alkalmazni a szakterületéhez kapcsolódó munka- és 
tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek előírásait, követelményeit. 

- Képes az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk értelmezésére, 
hasznosítására, az egészségfejlesztési ismeretek alkalmazására, az egészséget 
és a hatékonyságot támogató munkahelyi környezet kialakítására. 

- Képes arra, hogy szakmailag adekvát módon szóban és írásban anyanyelven és 
egy idegen nyelven kommunikáljon, prezentáljon. 

- Képes a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozására és felhasználására. 
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Attitűdje: 
- Nyitott a műszaki szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre. 

Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi, erkölcsi és szakmai 
szabályrendszerét. 

- Törekszik arra, hogy döntéseit a jogszabályok és az etikai normák teljes körű 
figyelembevételével hozza meg. 

- Törekszik arra, hogy döntéseit az irányított munkatársak véleményének 
megismerésével, lehetőség szerint velük együttműködésben hozza meg. 

- Törekszik arra, hogy folyamatos önképzéssel és továbbképzéssel szakmai 
fejlődését elősegítse. 

- Átfogó rendszerszemlélettel rendelkezik. 
Autonómiája és felelőssége: 

- Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel egy-egy 
konkrét projekt megvalósításában. 

- Önállóan képes a termelő és szolgáltató vállalkozások műszaki-gazdasági 
jellegű, valamint humán folyamataival kapcsolatos menedzselési feladatok 
ellátására. 

- Önállóan képes a szervezetek működésének menedzselésére. 
- A szakterületéhez tartozó elemzői feladatok megoldása során önállóan választja 

ki és alkalmazza a releváns problémamegoldó módszereket. 
- Saját munkájának eredményeit reálisan értékeli. 
- Váratlan döntési helyzetekben is önállóan képes a munkavégzésre,a szakmai 

kérdések végiggondolására. 
- Felelősséget vállal szakmai döntéseiért. 
- Felelősséget vállal az általa irányított és az általa elvégzett 

munkafolyamatokért. 
- A szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú 
(B2) komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése 
összesen 180 kredit értékben; 

- a szakmai gyakorlat és a kritérium tantárgyak teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 
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A záróvizsga részei: 
- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Minden hallgató számára kötelező záróvizsga tárgyak (8 kredit): 

- Gépelemek; 
- Megmunkálási eljárások. 

Az egyes specializációk záróvizsga tárgyai (14 kredit): 
- Termelés és minőségmenedzsment specializáció: Műszaki gazdaságtan, 

Menedzsment, Minőségmenedzsment 
- Menedzser üzletkötő specializáció: Műszaki gazdaságtan, Menedzsment, 

Termelőeszköz kereskedelem 
- Energiagazdálkodási specializáció: Műszaki gazdaságtan, Menedzsment, 

Energetikai alapok 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen (Gépészmérnöki Kar) 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési helyen (Gépészmérnöki Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#G%C3%A9p%C3%A9szm%C3%A9rn%C3%B6ki%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#G%C3%A9p%C3%A9szm%C3%A9rn%C3%B6ki%20Kar
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MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET 
 

Fotográfia alapképzési szak 
 

A képzés célja olyan célja fotográfusok képzése, akik a fotográfia sajátos 
formanyelvének ismeretében képesek képi üzenetek, narratívák megfogalmazására a 
fotográfiához kapcsolódó különböző értelmezések filozófiai, szociológiai és művészeti 
aspektusainak figyelembevételével. A hallgatók képesek összehangolni a technológia 
újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját alkotói elképzeléseikkel. A megszerzett 
interdiszciplináris tudás lehetővé teszi a szakképzettséget szerzettek számára, hogy 
önállóan vagy más szakterületek képviselőivel csoportokat alkotva hatékony szerepet 
töltsenek be a vizuális kultúra életében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben 
történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor; BA) 
- szakképzettség: fotográfus művész (Photographer). 

 
A képzés képzési ideje: 6 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Károly Sándor Áron DLA 
 
Képzési hely: Kaposvár (Rippl-Rónai Művészeti Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a fotográfus művész képes: 

- Rutin fotográfiai problémákat azonosít, és megadott tervezési, alkotói program 
alapján kreatív szakmai munkát végez. 

- Korábban megszerzett tudását és tapasztalatait feldolgozza, rendszerezi, és 
fotográfusi tevékenysége során ezeket mozgósítja. 

- Fotográfiai alkotó munkája megalapozásához önállóan gyűjt adatokat és 
forrásokat, meghatározza azok eredetiségét, mérlegeli és elemzi szakmai 
relevanciájukat, szintetizálja és kritikailag kezeli azokat. 

- Fotográfiai alkotótevékenysége során alapvető szakmai véleményt alkot 
koncepciókról, folyamatokról és eredményekről, képes a kritikai gondolkodásra. 

- Kreatív, intuitív és analitikus alkotói módszereivel kilép a megszokott 
keretrendszerekből, és új koncepciókat, innovatív megoldásokat fejleszt. 

- Fotográfiai alkotótevékenysége során kiválasztja, és magas szinten alkalmazza a 
megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát koncepciói és tervei 
megvalósításához. 
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- Képes megítélni saját kompetenciáit, szakmai erősségeit, gyengeségeit, és képes 
értékelni, hogy a tervezési, alkotási folyamat során hol van szükség külső 
kompetencia bevonására. 

- Fotográfusi munkája során együttműködik saját szakterülete, társszakmák és 
különböző művészeti területek képviselőivel. 

- Alkotói tevékenységét, művészi koncepcióit, munkája eredményeit érthetően, 
kompetensen kommunikálja vizuálisan, verbálisan és írott formában, mind 
szakmai körben, mind azon kívül, anyanyelvén és egy idegen nyelven, továbbá 
szakmai álláspontját érvekkel alátámasztva képviseli. 

- Rutinszerűen alkalmazza a különböző prezentációs és vizuális kommunikációs 
eszközöket és csatornákat. 

- Betartja a fotográfia etikai és szerzői jogi normáit, továbbá a szakmai 
elvárásoknak megfelelően alkalmazza tudását eltérő intézményes keretek között 
is. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a szak tantervében előírt vizsgák eredményes letétele; 
- a tanulmányi követelmények teljesítése (a nyelvvizsga letételének és a 

szakdolgozat/diplomamunka elkészítésének kivételével); 
- a képzési és kimeneti követelményekben előírt 180 kreditpont megszerzése. 

 

Záróvizsga 
 

A hallgató az alapképzés részeként tanulmányai lezárásaként felkészültsége 
bizonyítására záróvizsgát tesz. A záróvizsgán a hallgató számot ad a fotográfiával 
kapcsolatos alapvető technikai és szakmai tudásáról, az autonóm és az alkalmazott 
fényképezés területén. A hallgató bizonyságot tesz arról, hogy magas szinten képes 
tervezés-elméleti ismereteit a gyakorlat szolgálatába állítani, képes mindezt tudományos 
igénnyel készült szaktanulmányban kommentálni és felkészült az alapszak törzsanyagát 
alkotó ismeretkörök területein. 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat/diplomamunka benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a Fotográfia alapképzési szakon előírt kreditek megszerzése (180 kredit); 
- a törzsanyag szigorlatainak teljesítése; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga három részből áll: 
- diplomamunka  
- szakdolgozat 
- védés. 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Rippl-Rónai Művészeti Kar) 
  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Rippl-R%C3%B3nai%20M%C5%B1v%C3%A9szeti%20Kar
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Látványtervezés alapképzési szak 
 

A képzés célja olyan látványtervező szakemberek képzése, akik megszerzett gyakorlati 
képzőművészeti és ábrázolás technikai alapképzettségük, kultúrtörténeti, 
művészettörténeti, dramaturgiai, zenetörténeti, pszichológiai, filozófiai és esztétikai 
ismereteik birtokában képesek a hazai és nemzetközi performatív műhelyekben, 
mozgóképes (filmes, illetve televíziós) produkciókban, művészeti rendezvények és 
kiállítások létrehozásában vezető tervező művész irányítása mellett tervezői feladatok 
megoldására. A végzettek ismerik a színház belső felépítésére, mozgóképes produkciók 
környezetére és infrastruktúrájára, valamint művészeti rendezvények és kiállítások 
kivitelezési lehetőségeire, valamint e területek mesterségbeli megvalósítására vonatkozó 
tudásanyagot. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és 
kimeneti követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor; rövidítve: BA); 
- szakképzettség: látványtervező (General Set Designer). 

 
A képzés képzési ideje: 6 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
Szakfelelős: Bozóki Marianne DLA 
Képzési hely: Kaposvár (Rippl-Rónai Művészeti Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 

VÁLASZTHATÓ 
SPECIALIZÁCIÓ 

SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 
KÉPZÉSIHELYEKEN 
HALLGATHATÓ? 

díszlet- és jelmeztervezés Bozóki Marianne DLA nappali munkarendben 

díszlet- kiállítás-és arculattervezés Herédi Győző nappali munkarendben 

díszlet- báb tervezés Rátkai Erzsébet nappali munkarendben 

jelmez- és báb tervezés Bozóki Marianne DLA nappali munkarendben 

 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 

A Látványtervezés alapképzésben mindegyik specializáció esetében ugyanaz a felvételi 
követelmény, elvárás, specializációt a harmadik félévtől lehet választani. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat a képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott 
időtartamban a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben lehetőséget 



266 
 

nyújt a megszerzett tudás és a gyakorlati készségek együttes alkalmazására, az elméleti és 
gyakorlati ismeretek összekapcsolására, a munkahely és munkafolyamatok 
megismerésére, a szakmai kompetenciák gyakorlására. Célja, hogy a hallgatók 
koncentráltan a képzésükhöz kapcsolódó szakspecifikus területeken dolgozhassanak 
meghatározott időintervallumon keresztül. 

A diplomában foglalt szakmai képzettség feltételeinek biztosításához a képzési terv 
intézményen kívüli igényeket is támaszt ezeknek két alapvető formája:  

1. a nyári szakmai gyakorlatok 
2. és a színházi műhelyek az előadások technikai feltételeit biztosító berendezések 

és eszközök, kivitelezési lehetőségek gyakorlati megismertetése. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a látványtervező képes: 

- Képes az alkotói gyakorlat során tudatos és kreatív munkára, rutin díszlet, jelmez, 
vagy báb tervezés szakmai problémáinak azonosítására és megoldására. 

- Képes a tudásanyag analízisére, feldolgozására és kezelésére, valamint képes a 
színház és a mozgókép művészet területén belül kritikai hozzáállást 
érvényesíteni. 

- Magas szintű technikai tudással rendelkezik a színpadi, vagy mozgóképes 
művészeti látványtervek megvalósításához. 

- Hatékonyan képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi 
és információs forrásokat, illetve képes a különböző színpadi, vagy mozgóképes 
látványtervezési munkákkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatok 
megoldására (elemzések, jellemzések, leképzések). 

- Képes a színház- és mozgókép-művészet területén, a művészeti események 
színterein látványtervezési részfeladatok, kisebb megbízások teljesítésére. 

- Hatékonyan képes használni az elektronikával segített, többdimenziós 
módszereket és a korszerű, a technikai fejlődéssel folyamatosan megújuló, 
intermediális eljárásokat. 

- Művészeti tevékenysége során képes más művészeti ágak képviselőivel 
hatékonyan együttműködni. 

- Rendelkezik a vizuális kultúra fogalmainak értő alkalmazásához szükséges 
képességekkel, a gyakorlati feladatok megoldásához szükséges jártasságokkal és 
készségekkel. 

- Képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő 
intézményes keretek között is, (például kőszínházban, kísérleti színházban, illetve 
eltérő műfajú és költségvetésű mozgókép-művészeti alkotásoknál). 

- Képes a saját alkotásai és felhasználói tekintetében a művészeti tevékenység 
környezet- és egészségtudatos megszervezésére, ezen belül a megfelelő 
munkakörnyezet kialakítására, megfelelő anyagok, eszközök megválasztására. 

 

Nyelvvizsga követelmény: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú 

(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy 
oklevél szükséges. 



267 
 

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 
- a szak tantervében előírt vizsgák eredményes letétele; 
- a tanulmányi követelmények teljesítése (a nyelvvizsga letételének és a 

szakdolgozat/diplomamunka elkészítésének kivételével); 
- a képzési és kimeneti követelményekben előírt 180 kreditpont megszerzése. 

 

Záróvizsga 
 

A hallgató az alapképzés részeként tanulmányai lezárásaként felkészültsége 
bizonyítására záróvizsgát tesz. A záróvizsgán a hallgató számot ad a látványtervezéssel 
kapcsolatos alapvető gyakorlati és elméleti szakmai tudásáról. A hallgató bizonyságot tesz 
arról, hogy magas szinten képes tervezés-elméleti ismereteit a gyakorlat szolgálatába 
állítani, képes mindezt tudományos igénnyel készült szaktanulmányban kommentálni és 
felkészült az alapszak törzsanyagát alkotó ismeretkörök területein. 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat/diplomamunka benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a Látványtervezés alapképzési szakon előírt kreditek megszerzése (180 kredit); 
- a kiírt három kötelező szigorlat teljesítése; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga három részből áll: 
- diplomamunka; 
- szakdolgozat;  
- védés. 

 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Rippl-Rónai Művészeti Kar)  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Rippl-R%C3%B3nai%20M%C5%B1v%C3%A9szeti%20Kar
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Média design alapképzési szak 
 

A képzés célja olyan kreatív audiovizuális média designer szakemberek képzése a 
médiakommunikáció, a szórakoztató- és reklámipar, egyéb művelődési és kulturális 
területek, a hálózati- és interaktív média, az új-média kutatás, a kiállítási- és prezentációs 
ipar, az adat-vizualizáció és digitális archiválás, a tudományos- és oktatási ismeretterjesztő, 
vizualizációs ipar számára, akik képesek alkalmazkodni a médiakommunikáció- és 
technológia változásaihoz a média designeri feladatokban. Interdiszciplináris tudással 
rendelkeznek, és rugalmasan és változatos módon élnek a folyamatosan megújuló 
technikai, szoftverhasználati és kreatív lehetőségekkel. Képesek és alkalmasak kreatív 
teamek tagjaként változatos szerepkörökben dolgozni a médiaipar szegmenseiben. 
Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor; BA) 
- szakképzettség: média designer (Media Designer). 

 
A képzés képzési ideje: 6 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Szatmári Gergely DLA 
 
Képzési hely: Kaposvár (Rippl-Rónai Művészeti Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a média designer képes: 

- Rutin szakmai problémákat azonosít, és megadott tervezési, alkotói program 
alapján kreatív szakmai munkát végez. 

- Korábban megszerzett tudását és tapasztalatait rendszerezi, feldolgozza és 
média design tervezői, alkotói tevékenysége során ezeket mozgósítja. 

- Tervező, alkotó munkája megalapozásához önállóan végzi az adat- és 
forrásgyűjtést, ezek eredetiségének meghatározását, szakmai relevanciájuk 
mérlegelését, elemzését, szintetizálását, kritikai kezelését. 

- Tervező, alkotó tevékenysége során alapvető szakmai véleményt alkot 
koncepciókról, folyamatokról és eredményekről, képes a kritikai gondolkodásra. 

- Kreatív, intuitív és analitikus alkotói módszereivel kilép a megszokott 
keretrendszerekből és új koncepciókat, innovatív megoldásokat fejleszt. 

- Kreatív tervező tevékenysége során kiválasztja, és magas szinten alkalmazza a 
megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát koncepciói és tervei 
megvalósításához. 

- Képes megítélni saját kompetenciáit, szakmai erősségeit, gyengeségeit, és 
értékeli, hogy a tervezési, alkotási folyamat során hol van szükség külső 
kompetencia bevonására. 
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- Média designeri munkája során együttműködik saját szakterülete, társszakmák 
és különböző művészeti területek képviselőivel. 

- Szakmai tevékenységét, koncepcióit, eredményeit érthetően, kompetensen 
kommunikálja vizuálisan, verbálisan és írott formában, mind szakmai körben, 
mind azon kívül, anyanyelvén és egy idegen nyelven, továbbá szakmai 
álláspontját érvekkel alátámasztva képviseli. 

- Rutinszerűen alkalmazza a különböző prezentációs és média-kommunikációs 
eszközöket és csatornákat. 

- Betartatja szakmája etikai és szerzői jogi normáit, továbbá a szakmai 
elvárásoknak megfelelően alkalmazza tudását eltérő intézményes keretek között 
is. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
szükséges. 

 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a szak tantervében előírt vizsgák eredményes letétele; 
- a tanulmányi követelmények teljesítése (a nyelvvizsga letételének és a 

szakdolgozat/diplomamunka elkészítésének kivételével); 
- a képzési és kimeneti követelményekben előírt 180 kreditpont megszerzése. 

 

Záróvizsga 
 

A hallgató az alapképzés részeként tanulmányai lezárásaként felkészültsége 
bizonyítására záróvizsgát tesz. A záróvizsgán a hallgató számot ad a média design főbb 
elméleteivel, koncepcióival, tradícióival, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáival 
és diskurzusaival, valamint referencia értékű alkotóival, alkotásaival és eredményeivel 
kapcsolatos tudásáról. A hallgató bizonyságot tesz arról, hogy magas szinten képes 
tervezés-elméleti ismereteit a gyakorlat szolgálatába állítani, képes mindezt tudományos 
igénnyel készült szaktanulmányban kommentálni és felkészült az alapszak törzsanyagát 
alkotó ismeretkörök területein. 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat/diplomamunka benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a Média design alapképzési szakon előírt kreditek megszerzése (180 kredit); 
- a törzsanyag szigorlatainak teljesítése; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga három részből áll: 

- diplomamunka  
- szakdolgozat 
- védés 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Rippl-Rónai Művészeti Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Rippl-R%C3%B3nai%20M%C5%B1v%C3%A9szeti%20Kar
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MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET 
 

Képalkotás alapképzési szak 
 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati 
ismeretekkel rendelkeznek egyrészt a tradicionális és kortárs képalkotás, képalakítás terén, 
másrészt a képírás (elektronikus képalkotás), mozgóképkultúra és média világában. 
Szemléletmódjuk biztos alapokat nyújt a hagyományos és digitális vizuális világban való 
tájékozódáshoz, beleértve a képalkotás tradicionális vagy mozgóképes, multimédiás és 
interaktív megnyilvánulásait is a hétköznapi és művészeti területen. Alkalmasak a vizuális 
nyelvben rejlő kifejezési lehetőségek tanulmányozására, és azok autonóm módon történő 
felhasználására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és alkotói 
gyakorlati készséggel rendelkeznek szakmai munkához, gyakorlatvezetéshez. Felkészültek 
tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor; BA) 
- szakképzettség: 

képalkotás alapszakos festő, grafikus (Visual Representation Artist) 
mozgóképkultúra- és médiaszakember (Film and Media Specialist) 

 
A képzés képzési ideje: 6 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Lieber Erzsébet DLA 
 
Képzési hely: Kaposvár (Rippl-Rónai Művészeti Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható szakirányok 
 

VÁLASZTHATÓ 
SZAKIRÁNY 

SZAKIRÁNYFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 
KÉPZÉSIHELYEKEN 
HALLGATHATÓ? 

képalkotás Mátis Rita DLA nappali munkarendben 

mozgóképkultúra-és média Dr. Kiss Gábor Zoltán nappali munkarendben 

 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Képalkotás szakirány: 

A szakmai gyakorlat a képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott 
időtartamban a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, művésztelepen, illetve más 
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gyakorlóhelyen és munkakörben lehetőséget nyújt a megszerzett tudás és a gyakorlati 
készségek együttes alkalmazására, az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolására, a 
munkahely, művésztelep és/vagy munkafolyamatok megismerésére, a szakmai 
kompetenciák gyakorlására. Célja, hogy a hallgatók koncentráltan a képzésükhöz 
kapcsolódó képalkotó szakspecifikus projektekben dolgozhassanak hosszabb vagy 
egybefüggő időintervallumon keresztül. 

A szakmai gyakorlat időtartama 30 óra. A szakmai gyakorlat szervezett keretek között 
zajlik a Rippl-Rónai Művészeti Kar valamely műhelyében, vagy intézményi befogadó 
nyilatkozattal dokumentált külső szakmai gyakorlóhelyen, művésztelepen. A szakmai 
gyakorlóhelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba veszi. A gyakorlóhely a hallgatóval 
hallgatói munkaszerződést köt. 
 
Mozgóképkultúra és média Szakirány: 

A szakmai gyakorlat lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatók az egyetemen megszerzett 
szakmai tudásukat, készségeiket gyakorlati munka során alkalmazzák, tapasztalatokat 
szerezzenek a különböző munkafolyamatokról, feladatkörökről. Célja, hogy a hallgatók 
koncentráltan a képzésükhöz kapcsolódó szakspecifikus területeken dolgozzanak a 
megadott időkereten keresztül. A diákoknak heti 30 órás munkarendben kell dolgozniuk 1 
héten át. A szakmai gyakorlat hazai filmprodukciókban, tv- vagy rádióstúdiókban, 
produkciós reklámstúdiókban végzett asszisztensi, produckciós, szervezői, tervezői egyéb 
feladatokban való közreműködői tevékenységből álló szakmai munka. A szakmai gyakorlat 
célja a releváns vizuális és média ismeretkörök gyakorlati ismereteinek bővítése, a vizuális 
kultúra egyéb területeinek elméleti és gyakorlati művelése. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a képalkotás alapszakos festő, grafikus képes: 

- Képes a festészet, a grafika területén kifejtett alkotói gyakorlat során tudatos és 
kreatív munkára. 

- Képes a festészet, a grafika területén kifejtett gyakorlat során rutin szakmai 
problémák azonosítására és megoldására. 

- Az alkotói gyakorlat során az alkalmazott műfajok esetén képes csapatmunkában 
a közös alkotási folyamat megszervezésére és kivitelezésére. 

- A tanulmányai során szerzett tapasztalatokra támaszkodva képes a festészettel, 
grafikával kapcsolatos tudásanyag elemzésére, feldolgozására és gyakorlatának 
továbbadására. 

- Magas szintű technikai tudással rendelkezik művészi elképzeléseinek 
megvalósításához a festészet, a grafika területén. 

- Képes az adaptív gondolkodás alkalmazására, új ismeretek folyamatos 
befogadására, feldolgozására és szintézisére. 

- Képes a festészet, a grafika kommunikációs technikái és tervezési módszerei 
magas szintű alkalmazására. 

- A festészet, a grafika területén használt anyagokon belül meg tudja 
különböztetni az egészséges és egészségre káros alapanyagokat. 

Az alapfokozat birtokában a mozgóképkultúra- és médiaszakember képes: 
- Képes a mozgókép és a média területén lévő alkotói gyakorlat során tudatos és 

kreatív munkára. 



273 
 

- Képes a mozgókép és a média területén lévő gyakorlat során rutin szakmai 
problémák azonosítására és megoldására. 

- Az alkotói gyakorlat során képes csapatmunkában a közös alkotási folyamat 
megszervezésére és kivitelezésére. 

- A tanulmányai során szerzett tapasztalatokra támaszkodva képes a mozgókép és 
a média területén lévő tudásanyag analízisére, feldolgozására és gyakorlatának 
továbbadására. 

- Magas szintű technikai tudással rendelkezik művészi elképzeléseinek 
megvalósításához a mozgókép és a média területén. 

- Képes adaptív gondolkodásra, új ismeretek folyamatos befogadására, 
feldolgozására és szintézisére. 

- Képes tevékenységének környezet- és egészségtudatos megszervezésére, a 
környezet- és egészségtudatos munkavégzésre, a stressz- és konfliktushelyzetek 
kezelésére. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
megszerzése szükséges. 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a szak tantervében előírt vizsgák eredményes letétele; 
- a tanulmányi követelmények teljesítése (a nyelvvizsga letételének és a 

szakdolgozat/diplomamunka elkészítésének kivételével); 
- a képzési és kimeneti követelményekben előírt 180 kreditpont megszerzése. 

 

Záróvizsga 
 
Képalkotás festő, grafikus szakirány 

A hallgató az alapképzés részeként tanulmányai lezárásaként felkészültsége 
bizonyítására záróvizsgát tesz. A záróvizsgán a hallgató számot ad a képalkotással 
kapcsolatos alapvető gyakorlati és elméleti szakmai tudásáról. A hallgató bizonyságot tesz 
arról, hogy magas szinten képes tervezés-elméleti és képalkotó ismereteit a gyakorlat 
szolgálatába állítani (diplomamunka), képes mindezt tudományos igénnyel készült 
szaktanulmányban (műleírás) kommentálni és felkészült az alapképzési szak törzsanyagát 
alkotó ismeretkörök területein. 
Mozgóképkultúra és média szakirány 

A záróvizsgán a hallgató számot ad a mozgóképkultúra és média tárgyköreivel 
kapcsolatos alapvető gyakorlati és elméleti szakmai tudásáról. A hallgató bizonyságot tesz 
arról, hogy magas szinten képes elméleti ismereteit a gyakorlat szolgálatába állítani 
(diplomamunka), képes mindezt tudományos igénnyel készült szaktanulmányban 
(műleírás, szakdolgozat) kifejteni és felkészült az alapszak törzsanyagát alkotó 
ismeretkörök területein. 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei 
Képalkotás festő, grafikus szakirány: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomamunka / műleírás benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
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- a Képalkotás alapképzési szak Képalkotás festő, grafikus szakirányon előírt 
kreditek megszerzése (180 kredit); 

- a törzsanyag szigorlatainak teljesítése; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

Mozgóképkultúra és média szakirány: 
- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- a Képalkotás alapképzési szak Mozgóképkultúra és média szakirányon előírt 

kreditek megszerzése (180 kredit); 
- a törzsanyag szigorlatainak teljesítése; 
- a diplomamunka és műleírás (filmrendező, operatőr) határidőre történő 

benyújtása vagy 
- a szakdolgozat határidőre történő benyújtása (szakdolgozó). 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei 
Képalkotás festő, grafikus szakirány 
A záróvizsga három részből áll: 

- diplomamunka; 
- diplomamunka műleírás; 
- védés. 

Mozgóképkultúra és média szakirány 
A záróvizsga két részből áll: 

- a diplomamunka és műleírás (filmrendező, operatőr); vagy  
- szakdolgozat (szakdolgozó); 
- védés. 

 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Rippl-Rónai Művészeti Kar)  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Rippl-R%C3%B3nai%20M%C5%B1v%C3%A9szeti%20Kar
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PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 
 

Csecsemő-és kisgyermeknevelő alapképzési szak 
 

A képzés célja csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik tudásukat, 
képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és 
pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére. Átlátják a 
kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcsődében és más, a három év alatti 
korosztályt nevelő intézményben a kisgyermeknevelői feladatokat a szakmai 
kompetenciájuk alapján elvárható autonómiával és felelősséggel ellátni. Képesek a szakmai 
innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. 

A képzésben résztvevők többek között a 0-5 éves gyermekek fejlődéséről, 
gondozásáról, neveléséről, játékáról, a máshogy fejlődő gyermekek korai fejlesztéséről, a 
családok támogatásáról, a kisgyermekeknek ajánlható mesékről, versekről, dalokról 
tanulhatnak, betekintést nyernek a kisgyermeknevelés rendszerének működésébe, a 
kisgyermekkori kutatások új eredményeibe. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BA) 
- szakképzettség: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood 

Educator). 
A képzés képzési ideje: 6 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
Szakfelelős: Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes Anikó főiskolai tanár 
Képzési hely: Kaposvár (Pedagógiai Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat részét képezik: 
- a csoportos és egyéni intézményi gyakorlatok és ezek elemzése, dokumentálása; 
- az összefüggő komplex gyakorlat. 

Az összefüggő komplex szakmai gyakorlat időtartama a képzés utolsó évében legalább 
6 hét, mely megbontható oly módon, hogy az egyes szakaszok 2 hétnél rövidebbek nem 
lehetnek. A komplex szakmai gyakorlat csak bölcsődében, mini bölcsődében teljesíthető. 

A kari gyakorlati képzésre vonatkozó leírás – Útmutató és Ügyrend a hallgatók 
gyakorlati képzésének dokumentálásáról – a Neptun Meet Street-en elérhető. A gyakorlat 
félévenkénti bontású leírását, tartalmát, munkaformáit, időbeli ütemezését a Gyakorlati 
képzési útmutató című kisfüzet tartalmazza, melyet a hallgató köteles az első gyakorlat 
kezdete előtt megvásárolni.  
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a csecsemő és kisgyermeknevelők képesek: 
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- a pedagógiai, pszichológiai, egészségtudományi, társadalomtudományi és 
módszertani tudásukat holisztikus szemlélettel és adaptív módon, a gyermekek 
egyéni sajátosságainak és a korosztály jellemzőinek figyelembevételével 
alkalmazni; 

- a családközpontú kora gyermekkori intervenció szemléletmódjára is építkezve a 
társadalmi jelenségeket, folyamatokat értelmezni s átlátni azok pedagógiai 
következményeit; 

- meghatározni a három év alatti gyermekek és a gyermekcsoport ismeretében az 
adott intézmény célkitűzéseihez és szakmai kereteihez igazodva a nevelés 
célokat, feladatokat és tartalmakat, megtervezni, alakítani, elemezni és értékelni 
a pedagógiai folyamatot; 

- a három év alatti gyermekek szükségleteinek figyelembevételével kialakítani a 
gyermekek életterét, a tartalmakat a gyermekek fejlettségéhez igazodva 
megválasztani és közvetíteni; 

- támogatni a gyermek önállósodását, a szokások és az egészséges életmód 
alakulását; 

- a három év alatti gyermekek fejlődésének nyomon követésére, az eltérő fejlődési 
ütem felismerésére, és az érési-fejlődési folyamatok egyénre szabott, 
differenciált befolyásolására, az ehhez szükséges módszertani kultúra 
kialakítására; 

- felismerni a kisgyermek biológiai és pszichés szükségleteit, és azokat 
differenciáltan, a gyermek érési-fejlődési folyamataihoz és igényeihez illeszkedő 
módon kielégíteni; 

- megteremti a játék feltételeit, és a kisgyermek igényeihez igazodóan támogató, 
gazdagító módon szerepet vállalni a gyermek játékában; 

- kielégíti a kisgyermek esztétikai szükségleteit, szakszerűen támogatni a 
különböző művészeti ágakhoz kapcsolódó kisgyermekkori alkotó és befogadó 
tevékenységeket, a fejlődő gyermeki kreativitást. Képesek támogatni a motoros 
képességek és a nyelvi, kommunikatív képességek fejlődését; 

- az egyes családok jellemzőihez, szükségleteihez, élethelyzetéhez igazodva 
megerősíteni a családi nevelés értékeit, kompenzálni az esetleges hátrányokat, a 
gyermek fejlődésének támogatása érdekében erősíteni a szülői kompetenciát, 
együttműködni a szülőkkel, a családdal; 

- a szakmán belüli és a szakmák közötti együttműködésre; 
- segítő beszélgetés vezetésére mind egyéni, mind csoportos helyzetben; 
- a szakmai tevékenységéhez szükséges kommunikációra. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
megszerzése szükséges. 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának a teljesítése, valamint a tanterv szerint 
szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a szakdolgozat-készítésre 
adható kreditek teljesítése; 

- az egyéni összefüggő terepgyakorlat teljesítése; 
- portfólió elkészítése. 
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Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat bemutatás és védés; 
- portfólió bemutatása és védése. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
A szóbeli komplex vizsga ismeretkörei: 

a) a jelenkori társadalom és a gyermek; 
b) pszichológiai alapok; 
c) pedagógiai alapok; 
d) pszichológia a pedagógiában; 
e) bölcsődepedagógia; 
f) kiemelt figyelmet igénylő gyermekek a családban és az intézményekben; 
g) egészségtudomány és nevelés; 
h) játék; 
i) zenei nevelés; 
j) anyanyelvi nevelés; 
k) vizuális nevelés; 
l) gyakorlati képzési modul. 

 
A záróvizsga három részből áll: 
Első eleme a szakdolgozat bemutatása és védése 

A szakdolgozat azt bizonyítja, hogy a hallgató képes a végzettségéhez kapcsolódó 
részterületen önálló feladatmegoldásra, témafeldolgozásra. Ez jelentheti a szakirodalom és 
a kisgyermekneveléshez kapcsolódó szakterületeken folyó kutatások eredményeinek 
elemző, célzott felhasználását, vagy pedig a hallgató saját empirikus kutatási 
eredményeinek bemutatását.   Szakdolgozati témaként csak a szakhoz kapcsolódó téma 
választható. A csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzés gyakorlatorientált jellegének 
megfelelően elsősorban a gyakorlati relevanciával rendelkező témák / feldolgozási 
módszerek javasoltak. 
Második eleme a portfólió bemutatása és védése 

A 0-3 éves korosztály fokozott biztonságigényéhez és a bölcsődei nevelés-gondozás 
szakmai-módszertani kultúrájához illeszkedően a csoportban szervezett bizottság előtti 
gyakorlati záróvizsgát a portfólió helyettesíti. A hallgató a gyakorlati képzés során végzett 
tevékenységeinek fókuszából az előre megadott szempontok szerint portfóliót készít, 
melynek fő célja a hallgató speciális szakmai kompetenciái (ismeretek, képességek, 
attitűdök, autonómia és felelősség) fejlődésének bemutatása a tájékozódástól az önálló 
munkavégzésre való képesség eléréséig. A portfólió a hallgatónak a képzésben született 
munkáiból összeállított célirányos gyűjtemény, amely bemutatja készítőjének 
erőfeszítéseit, fejlődését és eredményeit. A portfólióban megjelenő munkák kiválasztása, 
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gyűjtése és az önreflexiók elkészítése a hallgató feladata. A szakszerűen felépített portfólió 
segíti a kognitív önszabályozás kialakulását és fejlődését, ugyanakkor a környezet számára 
is láthatóvá, értékelhetővé teszi azt, hogy a hallgató milyen szintre jutott el a kompetenciák 
alakulásában, a tudásszerzésben, a szakmai fejlődésben. A hallgató vizsgabizottság előtt 
mutatja be (védi meg) portfólióját saját maga által készített prezentáció segítségével. A 
portfólió készítéshez a hallgatók tantárgy keretében történő felkészítést, részletes 
módszertani útmutatót, a munka során pedig igény szerinti folyamatos tutori segítséget 
kapnak. 
A harmadik eleme a komplex szóbeli vizsga 

A záróvizsga harmadik eleme a komplex szóbeli vizsga, melyen a vizsgabizottság azt 
értékeli, hogy a hallgató mennyire képes megfelelően értelmezni, alkalmazni a csecsemő- 
és kisgyermeknevelő BA képzés során tanult, a hivatás gyakorlása szempontjából 
meghatározó ismereteket. A szóbeli vizsgára való felkészüléshez a hallgató komplex 
témaköröket kap, a hozzájuk kapcsolódó alapvető fogalmakkal és a felkészülést segítő 
irodalomjegyzékkel együtt. Ez a témakör-jegyzék pontosan körülhatárolja azt a tudást, ami 
a vizsgán számonkérésre kerül. A szóbeli vizsgán a hallgató olyan gyakorlati relevanciával 
rendelkező feladatot kap, melynek megoldási módja a probléma alapú tanulásra építkezve 
együttesen kívánja meg az elméleti ismeretek előhívását és gyakorlatban való 
alkalmazásukat. A képzés során a hallgató többirányú felkészítést kap az ilyen típusú 
feladatok megoldására. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Pedagógiai Kar) 
 
Levelező munkarend Kaposvár képzési helyen (Pedagógiai Kar) 
  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Pedag%C3%B3giai%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Pedag%C3%B3giai%20Kar
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Gyógypedagógia alapképzési szak 
 

A gyógypedagógus-képzés a gyógypedagógia kompetencia körébe tartozó népességre 
vonatkozó általános ismeretekre, illetve a választott szakirány szerinti területre fókuszálva 
ismerteti meg a szakterületet. 

A képzés célja olyan gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és 
határtudományainak megfelelő korszerű elméleti és módszertani ismeretek; a 
gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességek; valamint szakterületi és 
gyakorlati ismeretek birtokában vannak. Segítséget nyújtanak a sérült, akadályozott 
gyermekek, fiatalok és felnőttek fejlesztéséhez; a funkciózavar (kognitív, szociális, 
szomatikus, észlelési stb.) korrekciójához, kompenzálásához; az életviteli nehézségek 
kezeléséhez, rehabilitációjához; valamint környezetük rendezéséhez, a társadalmi 
integrációhoz. A választott szakiránynak megfelelően biztosítani tudják az atipikus 
fejlődésmenetű, akadályozott népességcsoportok szakszerű gyógypedagógiai fejlesztését, 
nevelését, oktatását, habilitációját, rehabilitációját és terápiáját. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor; rövidítve: BA) 
- szakképzettség a választott szakiránynak megfelelően 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon (Special Needs Educator and Therapist 
(Speech and Language Therapy)) 
gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon (Special Needs Educator and 
Therapist (Behavioural Disorders)) 
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon (Special 
Needs Educator and Therapist (Learning Disabilities and Difficulties)) 

 
Szakirányok – szakiránypár választással 

- logopédia szakirány (beszédalkalmassági vizsga kötelező); 
- tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány; 
- pszichopedagógia szakirány. 

Speciális ismeretkörök: 
- állatasszisztált pedagógiai ismeretek; 
- lovas alapismeretek; 
- jelnyelv. 

 
A képzés képzési ideje: 8 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
Szakfelelős: Gelencsérné dr. Bakó Márta PhD egyetemi docens  
Képzési hely: Kaposvár (Pedagógiai Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható szakirányok 
 

A gyógypedagógia szakon három szakirányon folyik képzés, amelyek közül a második 
évfolyam elején szakiránypárt választanak a hallgatók. 
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A logopédia szakirányt választóknak - nappali és levelező munkarenden is- 
beszédalkalmassági vizsgán kell részt venniük. Erre két alkalommal biztosítunk lehetőséget: 
az első évfolyam első félévének szeptemberében, illetve a második félév végén május vagy 
június hónapban. A beszédalkalmassági vizsga szempontjai a Beszédalkalmassági felmérő 
lapon találhatók, amely a Pedagógiai Kar honlapjának Gyógypedagógiai Intézeti oldaláról 
tölthető le. 

A jelentkező hallgató az alkalmassági vizsga eredményének ismeretében tud 
szakiránypárt választani. 

A tanulásban akadályozottak pedagógiája és a pszichopedagógia szakirányra nincs 
alkalmassági vizsga. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, a részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat részét képezi: 
- a szakirányhoz kapcsolódó hallgatói hospitálások, az egyéni és kiscsoportos 

tanítási gyakorlatok, az önismereti, kommunikációs, fejlesztő tréningek, a 
gyakorlatorientált stúdiumok keretében végzett gyakorlatok 

- az összefüggő szakmai gyakorlat. 
Az összefüggő szakmai gyakorlat, a képzés utolsó félévében folyó egyéni gyakorlat, 

amelynek kreditértéke szakiránypár elvégzése esetén 30 kredit. Az összefüggő szakmai 
gyakorlat több színtérhez kötődik, amely a szakirány tartalmához kapcsolódó tevékenységi 
körrel rendelkező intézménynél, szervezetnél végezhető a 8. félévben. Az összefüggő 
szakmai gyakorlat a logopédia szakirányon és a tanulásban akadályozottak szakirányon 
zárótanítással zárul. Az összefüggő szakmai gyakorlatot csak az a hallgató kezdheti el, aki a 
nyolcadik félév megkezdéséig valamennyi kurzusát teljesítette. 

A gyakorlati képzésre vonatkozó leírás – Útmutató és Ügyrend a hallgatók gyakorlati 
képzésének dokumentálásáról – a Neptun Meet Street-en érhető el. 

A gyógypedagógus képzés szakmai gyakorlatának félévenkénti tartalmi leírását, 
munkaformáit, időbeli ütemezését, értékelési szempontjait a Gyakorlati képzési útmutató 
című füzet tartalmazza, melyet a hallgató az első gyakorlat megkezdése előtt az Egyetemi 
Jegyzetboltban tud megvásárolni. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a gyógypedagógus képes: 

- saját szakterületükön belül értelmezni a fogyatékosságokkal kapcsolatos orvosi 
diagnózisokat, vizsgálati eredményeket; 

- saját szakterületükön belül értelmezni a fogyatékosságokkal kapcsolatos 
pszichológiai diagnózisokat és vizsgálati eredményeket; 

- pszichológiai ismereteiket az adott fogyatékossági csoportnak megfelelően 
adaptív módon alkalmazni; 

- az orvosi (egészségügyi), továbbá a pszichológiai diagnózisok, vizsgálati 
eredmények ismeretében komplex gyógypedagógiai differenciáldiagnosztikát 
végezni a gyógypedagógiai tevékenység és folyamatok tudatos, célorientált 
megtervezése érdekében; 

- a gyógypedagógiai diagnosztika digitális eszközrendszerének megismerésére; 
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- a gyógypedagógiai folyamatok tervezésében ötvözni az általános didaktikai, 
metodikai alapelveket a fogyatékossági típusnak megfelelő, speciális 
gyógypedagógiai tartalmakkal, alkalmazkodva a fogyatékos személyek életkori, 
képességbeli, attitűdbeli és szociokulturális sajátosságaihoz is; 

- a fogyatékos személy szükségleteit, képességeit és igényeit figyelembe véve a 
kompenzációs lehetőségeket és életminőséget támogató, komplex 
gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós, habilitációs 
és rehabilitációs tevékenységet végezni a fogyatékos személyeket ellátó 
intézmény- és szolgáltató-rendszerekben; 

- egyéni felmérés alapján a gyógypedagógiai folyamat eredményeit értékelni, 
beleértve a gyermek, felnőtt haladásának, a pedagógiai módszereknek és 
eszközöknek, valamint a saját munkájuknak értékelését; 

- a saját szakterületükön a gyermekek, fiatalok, felnőttek képességeit figyelembe 
véve digitális kompetenciájuk fejlesztésére, a digitális eszközök, környezetek 
megfelelő alkalmazására; 

- a társadalom változó digitális környezeti kihívásainak megismerésére, 
pedagógiai, gyógypedagógiai szempontú értelmezésére, értékelésére, a 
szakterületein mindezeknek a tanítási-tanulási, fejlesztési, habilitációs, 
rehabilitációs folyamat során produktív, gyakorlatias, a gyermekek, fiatalok, 
felnőttek képességeit figyelembe vevő implementálására; 

- saját pedagógiai tevékenységük hatását felmérni, és kritikusan elemezni, 
pedagógiai tapasztalataikat és nézeteiket reflektív módon értelmezni, értékelni, 
majd ezek alapján a szükséges önkorrekciót végrehajtani; 

- alapvető kutatásmódszertani ismereteiket az adott fogyatékossági csoportnak 
megfelelően adaptív módon alkalmazni, felismerni, hogy az adott fogyatékossági 
csoportnak és kutatási témának megfelelően milyen kutatási módszert célszerű 
alkalmazniuk. Lehetőség szerint inkluzív kutatásmódszertani eljárásokra 
törekedni. 

- tudományos igényű szakszövegeket a saját szakterületükön legalább egy idegen 
nyelven is önállóan olvasni, a fogyatékosságügy és gyógypedagógia alapvető 
szakirodalmait megérteni, szakszerűen reflektálni rájuk, és képesek azokat 
használni egy tudományos dolgozat megírásához a megfelelő hivatkozásokkal; 

- felismerni egy módszer tudományos megalapozottságának meglétét vagy 
hiányát; 

- a szakmai képzéssel és különösen a saját szakterületükkel, szakterületeikkel 
kapcsolatos gondolatok, érzések és tények szóban és írásban történő 
megértésére, kifejezésére és értelmezésére különböző társadalmi, gazdasági és 
kulturális kontextusokban; 

- a team-munkához szükséges kooperációra, kommunikációra; 
- a fejlesztés, nevelés, integráció és inklúzió területén alkalmazható művészeti 

intervenciós módszerek alkalmazására saját kompetencia szintjén; 
- a fogyatékosságügyi szakmapolitikai dokumentumok értelmezésére, az 

ellátórendszer finanszírozásának átlátására, adott esetben pályázatok írására, 
valamint a fogyatékos személyek és a szakma érdekeinek képviseletére az 
intézményrendszerek és szolgáltatások területén. 
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Nyelvvizsga követelmény: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 

komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
megszerzése szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés (szakiránypár) összes kötelező tantárgyának a teljesítése, valamint a 
tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
szakdolgozat készítésére adható kreditek teljesítése; 

- a szakirányokra vonatkozó összefüggő szakmai gyakorlat / terepgyakorlat 
teljesítése;  

- portfólió elkészítése; 
- sikeres zárótanítás teljesítése (tanulásban akadályozottak pedagógiája és 

logopédia szakirányon). 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak az Egyetem felé nem állhat fenn tartozása. 

A záróvizsga részei: 
- szakirányoknak megfelelően egy-egy szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi 

vizsga); 
- szakdolgozat bemutatása és védése. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
A törzsanyag ismeretkörei: 

a) társadalomtudományi ismeretek; 
b) pszichológiai ismeretek; 
c) pedagógiai és gyógypedagógiai ismeretek; 
d) biológiai és kognitív tudományi ismeretek; 
e) gyógypedagógiai, gyógypedagógiai pszichológiai, pszichodiagnosztika és 

differenciáldiagnosztikai ismeretek. 
Logopédia szakirány témakörei: 

a) neurobiológiai és kognitív tudományok; 
b) infokommunikációs technológia és módszertan; 
c) logopédiai terápiák elméleti háttere, módszertana, a terápiás munka támogatása 

Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány témakörei: 
a) tanulásban akadályozottak pedagógiája és képességprofilja; 
b) tantárgypedagógiai ismeretek és a tanulás támogatása; 
c) társadalmi részvétel. 

Pszichopedagógia szakirány témakörei: 
a) pszichpoedagógiai alapok, diagnosztika és terápia; 
b) pszichpodagógiai nevelés, fejlesztés; 
c) pszichopedagógia az egészségügyben. 
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A záróvizsga két részből áll: 
Első elem a szakdolgozat bemutatása és védése 

A szakdolgozat bemutatása és védése igazolja, hogy a hallgató képes a végzettségéhez 
kapcsolódó szakterületen önálló feladatmegoldásra, témafeldolgozásra. Ez jelentheti a 
szakirodalom és a gyógypedagógia szakhoz, a szakirányokhoz kapcsolódó szakterületeken 
folyó kutatások eredményeinek elemző, értékelő felhasználását, és/vagy a hallgató saját 
empirikus kutatási eredményeinek bemutatását. A Gyógypedagógia BA képzés 
gyakorlatorientált jellegének megfelelően elsősorban a gyakorlati relevanciával rendelkező 
témák/ feldolgozási módszerek javasoltak a szak és a szakirány KKK-ban megjelölt területei 
alapján. 
Második elem a komplex szóbeli vizsga 

A komplex szóbeli vizsga során a választott szakirányokból a hallgató egy-egy tételt 
húz. A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek 
ellenőrzésére és értékelésére szolgál. A hallgató arról tesz tanúságot, hogy a szaknak 
megfelelően miként tudja alkalmazni elméleti és módszertani ismereteit. A választott 
szakirány szakterületének megfelelően bemutatja a fogyatékossággal érintett 
népességcsoportnak nyújtott szakszerű segítést, támogatást, a komplex gyógypedagógiai 
fejlesztést, nevelést, oktatást, habilitációt és rehabilitációt. 

A záróvizsga záróvizsga-bizottság előtt zajlik.  
A szóbeli vizsga tételsora a törzsanyag és a szakirányok tárgyainak ismeretanyagaiból 

összeállított komplex témakörökből tevődik össze. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Pedagógiai Kar) 
 
Levelező munkarend Kaposvár képzési helyen (Pedagógiai Kar) 
  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Pedag%C3%B3giai%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Pedag%C3%B3giai%20Kar
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Óvodapedagógus alapképzési szak 
 

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott 
ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak 
ellátására. Az óvodapedagógus szakon tanulók a 3–7 éves korosztály nevelésére készülnek 
fel elméleti ismeretek és pedagógiai gyakorlat megszerzésével. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor, BA) 
- szakképzettség: óvodapedagógus (Kindergarten Education) 

 
A képzés képzési ideje: 6 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Podráczky Judit egyetemi docens 
 
Képzési hely: Kaposvár (Pedagógiai Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható ismeretkörök 
 

Választható ismeretkörök: A koragyermekkori nevelés kiemelt kérdéskörei; Komplex 
művészeti nevelés; Az óvoda-iskola átmenet kérdései; Kisgyermeknevelés; 
Fenntarthatóságra nevelés; Bevezetés a neveléstudományi kutatásokba; Nevelés és 
társadalom; Idegen nyelvi alapozás óvodai gyakorlathoz; Angol/német nyelv az óvodában. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
A szakmai gyakorlat részét képezik: 

- a csoportos és egyéni gyakorlatok keretében komplex, párhuzamosan is 
végezhető, differenciált tevékenységek tervezése, szervezése és vezetése, ezek 
elemzése, dokumentálása, reflexiók, önreflexiók készítése; 

- az óvodapedagógus-jelölt komplex egyéni szakmai gyakorlata, aminek 
időtartama a hatodik félévben 8-10 hét. 

 
A kari gyakorlati képzésre vonatkozó leírás – Útmutató és Ügyrend a hallgatók 

gyakorlati képzésének dokumentálásáról – a Neptun Meet Street-en elérhető. A gyakorlat 
félévenkénti bontású leírását, tartalmát, munkaformáit, időbeli ütemezését a Gyakorlati 
képzési útmutató című füzet tartalmazza, melyet a hallgató köteles az első gyakorlat 
kezdete előtt megvásárolni. 
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A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában az óvodapedagógusok képesek: 

- pedagógiai, pszichológiai, társadalomismereti és módszertani ismereteiket az 
óvodai nevelés pedagógiai gyakorlatában adaptív módon, a gyermek és a 
gyermekcsoport életkori jellemzőit, valamint a gyermekek egyéni sajátosságait 
figyelembe véve alkalmazni; 

- a 3-7 éves gyermek és a gyermekcsoport életkori jellemzőinek és egyéni 
sajátosságainak ismeretében meghatározni és kiválasztani a megfelelő nevelési, 
fejlesztési célokat, feladatokat és tartalmakat, képesek a pedagógiai folyamat 
differenciált irányítására-facilitálására, elemzésére és értékelésére; 

- megfigyeli, feltérképezi és rögzíteni a 3-7 éves gyermek személyiségének, 
képességstruktúrájának sajátosságait, és a gyermeket körülvevő családi közeg 
szociokulturális meghatározóit, képesek az óvodás gyermek fejlődésének 
nyomon követésére; 

- adaptív módon építeni a 3-7 éves gyermekek eltérő személyiségére, előzetes 
tapasztalataira, tudására, kompetenciáira, életkori sajátosságaira; 

- támogatni a 3-7 éves gyermek személyiségének harmonikus kibontakoztatását, 
a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakítását; 

- a gyermeki önkifejezést, a művészeti ágakhoz kapcsolódó befogadó és alkotó 
tevékenységeket szakszerűen támogatni; 

- legalább egy egyszerű dallamhangszeren való élményszerű hangszerjátékra; 
- az óvodai nevelés módszereit és napirendjét úgy alakítani, hogy azzal a 3-7 éves 

gyermek teljes körű egészségfejlesztését megvalósítsák; 
- helyesen alkalmazni a biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó 

speciális tartáskorrekció gyakorlatanyagát; 
- a gyermekintézmény partnereivel - család, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, 

szolgáltató, szakszolgálatok, szakmai szolgáltatók, más köznevelési intézmények, 
fenntartó - előítélet-mentes, kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő 
kapcsolatrendszert kialakítani, együttműködni, szakmai szituációkban 
szakszerűen, közérthetően és hitelesen kommunikálni, a gyermeket érintő 
problémák esetén segítséget nyújtani, a megoldási lehetőségek kidolgozásában 
közreműködni; 

- eligazodni az óvodai nevelést szabályozó szakmai, etikai és jogi 
dokumentumokban, azok vonatkozó részeit a mindennapi munkában 
felhasználni. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
megszerzése szükséges. 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának a teljesítése, valamint a tanterv szerint 
szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a szakdolgozat-készítésre 
adható kreditek teljesítése; 

- az egyéni összefüggő gyakorlat teljesítése;  
- sikeres zárófoglalkozás megtartása. 
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Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- az Egyetem felé fennálló tartozások kiegyenlítése. 

A záróvizsga részei: 
- szakdolgozat bemutatása és védése,  
- szóbeli komplex szaktárgyi vizsga. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
A záróvizsga tételsorában az alábbi ismeretkörök jelennek meg komplex módon: 

a) pszichológiai alapok; 
b) pszichológia a pedagógiában; 
c) pedagógiai alapok; 
d) speciális pedagógiai ismeretek; 
e) játéktevékenység és módszertana; 
f) anyanyelvi nevelés; 
g) zenei nevelés; 
h) vizuális nevelés; 
i) természettudományos és matematikai nevelés; 
j) testnevelés alapjai és módszertana; 
k) a koragyermekkori nevelés kiemelt kérdéskörei; 
l) társadalomtudományi alapok; 
m) digitális kompetenciafejlesztés; 
n) gyakorlati képzési modul; 
o) speciális szakmai ismeretek (kötelezően választható): Komplex művészeti 

nevelés; Az óvoda-iskola átmenet kérdései; Kisgyermeknevelés; 
Fenntarthatóságra nevelés; Bevezetés a neveléstudományi kutatásokba; 
Nevelés és társadalom; Angol/német nyelv az óvodában. 

 
A záróvizsga két részből áll: 
Első eleme szakdolgozat bemutatása és védése 

A szakdolgozat azt bizonyítja, hogy a hallgató képes a végzettségéhez kapcsolódó 
szakterületen önálló feladatmegoldásra, témafeldolgozásra. Ez jelentheti a szakirodalom és 
az óvodai neveléshez kapcsolódó szakterületeken folyó kutatások eredményeinek elemző, 
célzott felhasználását, és/vagy a hallgató saját empirikus kutatási eredményeinek 
bemutatását. Az óvodapedagógus BA képzés gyakorlatorientált jellegének megfelelően 
elsősorban a gyakorlati relevanciával rendelkező témák/ feldolgozási módszerek javasoltak.  
Második eleme a komplex szóbeli vizsga 

A záróvizsga második eleme a komplex szóbeli vizsga, melynek során a hallgató egy 
tételt húz. A záróvizsga tételsor mindegyik tétele két részből áll: az „a” tételrészek a 
témakörhöz kapcsolódó elméleti tudásra, míg a „b” tételrészek azok gyakorlatban történő 
alkalmazására fókuszálnak. 
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A záróvizsga-bizottság azt értékeli, hogy a hallgató mennyire képes megfelelően 
értelmezni és alkalmazni az Óvodapedagógus alapképzés során tanult, a hivatás gyakorlása 
szempontjából meghatározó ismereteket. 

A záróvizsga tételsor komplex témaköröket tartalmaz, amely magába foglalja az 
óvodapedagógus képzés során elsajátított pedagógiai, pszichológiai, módszertani és 
speciális szakmai ismereteket, valamint ezek alkalmazását az óvodai gyakorlatban. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és szakdolgozat-védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvében a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Pedagógiai Kar) 
 
Levelező munkarend Kaposvár képzési helyen (Pedagógiai Kar) 
  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Pedag%C3%B3giai%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Pedag%C3%B3giai%20Kar
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Tanító alapképzési szak 
 

A képzés célja tanítók képzése, akik – a változó társadalmi szükségleteknek, az 
általános iskolai nevelés-oktatás céljainak megfelelően – képesek a tanulók 
személyiségének komplex fejlesztésére, a tanító teljes szerepkörének betöltésére. 
Felkészültek az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az 
első hat évfolyamán egy választott műveltségi terület nevelési-oktatási feladatainak 
ellátására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: alapfokozat (bachelor; BA) 
- szakképzettség: tanító (Primary School Teacher) 

 
A képzés képzési ideje: 8 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Bencéné dr. Fekete Anikó Andrea egyetemi docens  
Képzési hely: Kaposvár (Pedagógiai Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 

A szakon az oklevél megszerzéséhez egy műveltségterület választása és képzési 
követelményeinek teljesítése kötelező. A műveltségterületek az első osztálytól hatodikig 
egy jól meghatározott műveltségkör koncentrikusan terjeszkedő, homogén 
tananyagtartalmát ölelik fel. A műveltségterületi képzés a tanító szakra felkészítő általános 
képzést harmonikusan és szaktárgyi igényességgel, módszertani alapossággal egészíti ki.  A 
hallgatók az alábbi műveltségterületek közül választhatnak egyet: magyar nyelv és 
irodalom; matematika; ember és társadalom; természetismeret; ének-zene; vizuális 
nevelés; informatika; idegen nyelv; technika, életvitel, háztartástan; testnevelés és sport. 
 
A műveltségterületek választása és indítása 

A hallgatók második félévük megkezdésekor tájékoztatást kapnak a 
műveltségterületekről, majd érdeklődésük alapján  műveltségterületet választanak. A 
választás a NEPTUN TR-ben történik. A tájékoztatót követő héten a hallgatók a rendszerben 
bejelölik, hogy melyik műveltségterületet szeretnék elsődlegesen, illetve másodlagosan 
választani. Ezt követően az oktatási dékánhelyettes összesíti a választás eredményeit, a 
szakfelelőssel és a dékánnal közösen döntést hoznak arról, hogy melyik műveltségterületi 
képzés indul a harmadik félévtől kezdődően. Azokról a műveltségterületekről, amelyekre 
kis számban jelentkeztek hallgatók – jelentkezésük sorrendjében – átirányításra kerülnek 
olyan területre, amelyet többen jelöltek meg. Egy műveltségterület minimum 5 fővel indul. 
 
Műveltségterületi tanulmányok folytatása részképzésben, kiegészítő műveltségterületi 
képzés keretében levelező munkarendben 

A tanító szakon végzett hallgatók műveltségterületi részképzésben vehetnek részt. 
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A részképzésben is az alábbi műveltségterületek közül választhatnak a hallgatók: 
magyar nyelv és irodalom; matematika; ember és társadalom; természetismeret; ének-
zene; vizuális nevelés; informatika; idegen nyelv; technika, életvitel, háztartástan; 
testnevelés és sport. 

A képzés indításáról az oktatási dékánhelyettes, a szakfelelős és a dékán közösen 
döntenek a jelentkezők létszámának figyelembe vételével. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat részét képezik: 
- a csoportos és egyéni iskolai gyakorlatok és ezek elemzése, dokumentálása, 
- a tanítójelölt komplex gyakorlata, aminek időtartama a nyolcadik félévben 8-10 

hét. 
 

A kari gyakorlati képzésre vonatkozó leírás – Útmutató és Ügyrend a hallgatók 
gyakorlati képzésének dokumentálásáról – a Neptun Meet Street-en elérhető. A gyakorlat 
félévenkénti bontású leírását, tartalmát, munkaformáit, időbeli ütemezését a Gyakorlati 
képzési útmutató című kisfüzet tartalmazza, melyet a hallgató köteles az első gyakorlat 
kezdete előtt megvásárolni.  
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a tanítók képesek: 

- a nevelési, fejlesztési célokat, feladatokat, tartalmakat a 6-12 éves gyerekek 
személyiségére, szociokulturális környezetének főbb jellemzőire tekintettel, 
differenciáltan tervezni; 

- a tanulás sajátosságainak ismerete alapján az adott életkori sajátosságok 
figyelembevételével a célok, tartalmak és tevékenységek, folyamatok, valamint 
egyéni tanulási utak tervezésére, megvalósítására; 

- építeni a 6-12 éves gyerekek előzetes tapasztalataira, cselekvő részvételére, 
kreativitására, a közös munkát szakszerűen irányítani, elemezni és értékelni; 

- változatos, egyénre szabott értékelési módszereket használni, amelyekkel 
elősegítik a gyermek önértékelési képességének alakulását; 

- támogató tanulási környezetet biztosítani; 
- az információs és kommunikációs technológiák célszerű felhasználására; 
- közösségi értékek közvetítésére, a gyermekközösség alakítására; 
- az iskolai nevelés módszereit és napirendjét úgy alakítani, hogy azzal a 6-12 éves 

gyermekek teljes körű egészségfejlesztését megvalósítsák. Képesek helyesen 
alkalmazni a biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó speciális 
tartáskorrekció gyakorlatanyagát; 

- a szakmai-tudományos kritériumokat érvényesítve megválasztani a szakirodalmi 
könyvtári és digitális források körét, és munkájukban azokat kreatív módon 
hasznosítani; 

- a gyerekek családjával kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatot 
kialakítani, szakszerűen, közérthetően és hitelesen kommunikálni, képesek a 
nevelést érintő kérdésekben a családokat támogatni; 
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- együttműködni a nevelési folyamat többi szereplőivel, képesek elgondolásait 
előadni és megvitatni, eredményeit, javaslataikat szóban és írásban hitelesen és 
szakszerűen közreadni. Képesek pedagógiai tevékenységüket tágabb 
kontextusban is elhelyezni; 

- a tanítói munkára irányadó szakmai, etikai és jogi szabályozókhoz munkájuk 
során igazodni, a szabályozók változtatásához javaslatokat előterjeszteni; 

- tevékenységükre szakszerűen reflektálni. 
 

Nyelvvizsga követelmény: 
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, 

középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél megszerzése szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának a teljesítése, valamint a tanterv szerint 
szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a szakdolgozat-készítésre 
adható kreditek teljesítése; 

- az egyéni összefüggő gyakorlat teljesítése; 
- sikeres zárótanítás teljesítése. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- műveltségterületi szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat bemutatás és védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
A záróvizsga főbb ismeretkörei: 

a) pszichológiai alapok; 
b) pszichológia a pedagógiában; 
c) pedagógiai alapok; 
d) szaktudományosan megalapozott tantárgypedagógiák ismeretkörei; 
e) szakmai gyakorlatra épülő tapasztalatok; 
f) speciális szakmai ismeretek (tanítói kompetenciák kibontakoztatását segítő 

tanulmányok); 
g) a hallgató által választott műveltségterülethez tartozó ismeretkörök. 

 
A záróvizsga két részből áll: 
Első eleme a szakdolgozat bemutatása és védése 

A szakdolgozat azt bizonyítja, hogy a hallgató képes a végzettségéhez kapcsolódó 
szakterületen önálló feladatmegoldásra, témafeldolgozásra. Ez jelentheti a szakirodalom és 
az tanító szakhoz kapcsolódó szakterületeken folyó kutatások eredményeinek elemző, 
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célzott felhasználását, és/vagy pedig a hallgató saját empirikus kutatási eredményeinek 
bemutatását. A Tanító BA képzés gyakorlatorientált jellegének megfelelően elsősorban az 
gyakorlati relevanciával rendelkező témák/ feldolgozási módszerek javasoltak a szak KKK-
ban megjelölt területei alapján. 
Második eleme a két tétel húzásából álló komplex vizsga 

- Az egyik tételsor az általános témaköröket tartalmazza, amely komplex, amely 
magába foglalja a tanítószak pedagógiai-pszichológiai ismereteit, valamint 
szakmai, módszertani diszciplináris ismeretköröket, ezek alkalmazását az 
általános iskolai (1-4. osztály) nevelő-oktatói gyakorlatában. 

- A hallgató által választott műveltségterületi ismeretekhez kapcsolódó komplex 
szóbeli vizsga. 

 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Pedagógiai Kar) 
 
Levelező munkarend Kaposvár képzési helyen (Pedagógiai Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Pedag%C3%B3giai%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Pedag%C3%B3giai%20Kar
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Mesterképzések 
 

AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 
 

Állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak 
 

Az MSc szintű Állattenyésztő mérnök mesterképzési szak célja széles látókörű, biztos 
elméleti tudással rendelkező, kreatív, lényeg- és problémaorientált, rugalmas 
gondolkodásra képes állattenyésztő mérnök szakemberek képzése, akik 
természettudományos, agrárműszaki, élelmiszergazdasági, élelmiszerlánc-biztonsági, 
termékfeldolgozási és állattudományi ismereteik birtokában képesek az állatitermék-
termelés, -feldolgozás, -értékesítés szakmai feladatai megoldására. Alkalmasak a 
biztonságos, a fogyasztói igényeknek megfelelő állatitermék-termelés, -feldolgozás és –
értékesítés széleskörű tevékenységének elvégzésére. 

Képesek új hazai és nemzetközi állattenyésztési technológiák és módszerek fejlesztési 
irányainak meghatározására, kidolgozására és bevezetésére. Alkalmasak a szakterület 
termelési és termékfeldolgozási területein vezetői és szervezési feladatok ellátására, az 
állattenyésztés területén szakhatósági ellenőrző, szakmai irányító, tervező, szintetizáló 
kutatási és innovációs tevékenység végzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori 
képzésben történő folytatására. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc) 
- szakképzettség: okleveles állattenyésztő mérnök (Animal Husbandry Engineer) 

 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 

- Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): Dr. Tőzsér 
János egyetemi tanár 

- Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): Dr. Húth Balázs 
egyetemi docens 

 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): Dr. Pajor 
Ferenc egyetemi docens 

- Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar) 
 
Képzés nyelve: magyar 
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Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, és a záróvizsga követelmények 
megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 

A szakmai gyakorlat négy hét időtartamú, önállóan teljesítendő, intézményen kívüli 
összefüggő szakmai gyakorlat, melynek kredit értéke 5 kredit. A gyakorlat teljesíthető 
mezőgazdasági termeléssel foglalkozó magyarországi kis-, közép- és nagyüzemekben, 
családi gazdaságokban, gazdasági társaságokban, szövetkezetekben, állami 
gazdaságokban, illetve a mezőgazdasági termékpálya bármely pontján a termeléstől a 
kereskedelmen keresztül, a közigazgatáson át, az élelmiszeripar munkahelyein, vagy akár a 
pénzügyi vagy informatikai szolgáltató szektorban és esetleg mezőgazdasági kutatóhelyen, 
amely legalább egy diplomás szakirányú végzettségű munkatársat foglalkoztat.   
 
Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar) 

A szakmai gyakorlat a szakon önállóan teljesítendő, intézményen kívüli összefüggő 
szakmai gyakorlat. A gyakorlat célja a képzés során megszerzett elméleti tudás alkalmazása 
a mezőgazdasági gyakorlatban, adatgyűjtés a diplomadolgozathoz. A gyakorlat időtartama 
és helye: nappali munkarendben 4 hét (160 óra), levelező munkarendben 2 hét (80 óra), 
melyet a hallgatónak a hallgatók számára „kiajánlott” vagy a hallgató által egyénileg 
választott és a szakfelelős által előzetesen jóváhagyott külső, olyan partnerszervezetnél kell 
eltölteni, ahol jelentős K+F+I tevékenység folyik, amelybe a hallgatók a gyakorlati idő alatt 
bekapcsolódhatnak. 

Az összefüggő szakmai gyakorlat részletes tájékoztatójának, valamint a gyakorlattal 
kapcsolatos dokumentumok elérhetősége: Kaposvári képzési hely (Agrár- és 
Környezettudományi Kar): NEPTUN TR. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett okleveles állattenyésztő mérnökök az alaptudományokon nyugvó, specializált 
magas szintű szakmai és nyelvismerettel rendelkeznek, mely alkalmassá teszi őket vezetői 
és felsővezetői beosztások betöltésére: 

- az állatitermék-termelés, -feldolgozás és –értékesítés komplex szakmai és 
vezetési feladatainak megoldására,     

- az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló tervező, szintetizáló és 
innovációs tevékenység végzésére,  

- a vezetői munkakörök betöltésére, 
- tevékenysége teljes kapcsolatrendszerében képes a szakhatóságokkal és a 

szakmapolitikát képviselő szervezetekkel történő kommunikációra, 

- képes a szakterületéhez kapcsolódó vidékfejlesztési feladatok ellátására, 
- az agrártudományok (kiemelten az állattenyésztés- tudományok) területén 

önálló tudományos kutatómunkára. 
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Nyelvvizsga követelmény: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 

középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, 
valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit 
értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 
tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy 
az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes tanszéken. 
 
A záróvizsga részei: 

- komplex vizsga; 
- diplomadolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 

Egyes gazdasági állatfajok tenyésztése: Kérődző fajok, sertés, baromfi fajok 
tenyésztésének, tartástechnológiájának, szaporításának és takarmányozásának főbb 
specialitásai. Legfontosabb állati eredetű termékek előállításának ismeretkörei. 
Gyepek kezelése: rét, kaszáló és legelőgazdálkodási ismeretek és technológiák 
hasznosítása. 
Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): 

A hallgatóknak a záróvizsga során komplex állattudományi ismeretekről kell számot 
adnia. A számonkérés magában foglalja mindazon ismereteket, amelyeket a jelölt a képzés 
során a különböző tantárgyakban elsajátított. A kihúzott záróvizsga tételről – szabad 
előadás formájában – a legfontosabb szakmai ismereteket szintetizálva kell a vizsgázónak 
felelnie és válaszolnia a vizsgabizottság által feltett kérdésekre. A záróvizsga témakörök 
összeállítását, aktualizálását a szakfelelős végzi, az adott záróvizsgaidőszakban aktuális 
témakörök a NEPTUN TR-ben kerülnek közzétételre a hallgatók számára. 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

A dolgozat védését a bírálók értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga bizottság 
tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye egyszerű 
számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a záróvizsga 
eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell tüntetni a 
záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Agr%C3%A1r-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Agr%C3%A1r-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
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Élelmiszerbiztonsági és – minőségi mérnöki mesterképzési szak 
 

A mesterképzés célja élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnökök képzése, akik 
elkötelezettek a szakmájuk iránt az élelmiszerlánc-biztonság és -minőség területen és 
rendelkeznek a megfelelő tanulási eredményekkel, akik mikrobiológiai, molekuláris 
biológiai, toxikológiai, analitikai, egészségvédelmi és élelmiszerjogi ismereteik birtokában 
hatékonyan tudják felügyelni és ellenőrizni a biztonságos és kiváló minőségű, az emberi 
táplálkozásra minden tekintetben alkalmas élelmiszer előállításának folyamatát és 
forgalmazását. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 
- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc); 
- szakképzettség: okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök (Food Safety 
and Quality Engineer) 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Mohácsiné Dr. Farkas Csilla egyetemi tanár 
 
Képzési hely: Budapest (Élelmiszertudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar és angol 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

Az Élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki mesterképzési szakon 4 hetes szakmai 
gyakorlat teljesítése kötelező. A gyakorlatok előkészítése a tavaszi félév során történik, a 
gyakorlatot a nyár folyamán kell teljesíteni. 

A gyakorlatok elfogadásához és kredittel történő elismeréséhez szükséges írásos 
üzemi/laboratóriumi feladat készítése, melyet a hallgató szóban is köteles ismertetni. Az 
írásbeli beszámoló benyújtási határidejét a kari Gyakorlati Oktatási Bizottság határozza 
meg. 

A szakmai gyakorlat dokumentumairól, a beszámoló tartalmi és formai 
követelményeiről bővebb információ a https://etk.szie.hu/hallgatoknak/letoltheto-
dokumentumok#%C3%9Czemi%20gyakorlat%20dokumentumai c. linken olvasható. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnökök az 
alaptudományokon nyugvó, specializált magas szintű szakmai és nyelvismerettel 
rendelkeznek, mely alkalmassá teszi őket vezetői és felsővezetői beosztások betöltésére így 
képesek: 

- Tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói szemlélettel végzi az élelmiszerbiztonság és -
minőség szakterület ismeretrendszerét alkotó különböző elképzelések részletes 
analízisét. 

https://etk.szie.hu/hallgatoknak/letoltheto-dokumentumok#%C3%9Czemi%20gyakorlat%20dokumentumai
https://etk.szie.hu/hallgatoknak/letoltheto-dokumentumok#%C3%9Czemi%20gyakorlat%20dokumentumai
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- Interdiszciplináris megközelítéssel azonosít speciális, az élelmiszer-biztonság és -
minőség területén fennálló problémákat, a tudomány eszköztárával képes 
feltárni és megfogalmazni az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és 
gyakorlati hátteret. 

- a kockázatelemzés, -kezelés és -kommunikáció eszközeit hatékonyan alkalmazni 
az élelmiszerbiztonság és -minőség területén jelentkező szakmai problémák 
kezelésében. 

- javaslatokat tenni a felismert és megbecsült élelmiszerbiztonsági kockázatok 
kezelésére. 

- kiválasztani a megfelelő vizsgálati módszereket a teljes élelmiszerlánc 
vonatkozásában. 

- az élelmiszerbiztonság és -minőség egyes résztémáiról önálló, szaktudományos 
formájú összefoglalókat, elemzéseket készíteni. 

- az élelmiszerlánc szemlélettel kapcsolatban szakmailag megalapozott saját 
álláspont kialakítására és annak vitában való megvédésére általános 
gazdaságpolitikai, társadalmi, valamint speciális, a szakterülethez tartozó 
kérdésekben. 

- ismeretei szintetizálására, nemcsak szakmai, hanem általános műveltségi 
területeken is. 

- az élelmiszeripari vertikumban és a kapcsolódó területeken vezetési feladatok 
ellátására, önálló irányítására, team vagy projekt kialakítására, a vezetettek 
motiválására, teljesítményük értékelésére, a felmerülő konfliktusok jogszerű és 
hatásos kezelésére. 

- az élelmiszerbiztonsági és -minőségi folyamatok koordinációjára, a 
minőségirányítási rendszerek működtetésére. 

- az élelmiszerláncra vonatkozó elemzéseit ágazatokon átívelően, 
összefüggéseiben, komplexen megfogalmazni és értékelni. 

- elméleti és gyakorlati tudása birtokában kutatási és fejlesztési programok, 
projektek kidolgozásában és menedzselésében részt venni. 

- Magas szinten használja az élelmiszerbiztonság és -minőség szakterület 
ismeretközvetítési technikáit, értő, elemző módon követi és dolgozza fel a 
magyar és idegen nyelvű publikációk forrásait. 

- az ismeretek átadására az oktatás és a szaktanácsadás területén. 
- szakterületén magyarul és legalább egy idegen nyelven írásban és szóban 

megnyilvánulni, vitában részt venni. 
- korszerű informatikai eszközök alkalmazására, szakszerű és hatékony szóbeli és 

írásbeli kommunikációra. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának teljesítése, valamint a tanterv szerint 
szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a diplomadolgozat 
készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit értékben; 

- négy hetes szakmai gyakorlat teljesítése. 
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Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- zárószigorlat (komplex vizsga); 
- diplomadolgozat-védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

- élelmiszerbiztonság és -minőség szakmaspecifikus ismeretei: Spektroszkópiai és 
elválasztástechnikai módszerek, Élelmiszeranalitika hagyományos és 
gyorsmódszerei, Élelmiszer toxikológia, Mérések minőségbiztosítása, 
Élelmiszerminőség és -biztonság mikrobiológiája, Molekuláris mikrobiológia és 
gyorsmódszerek c. tantárgyak ismeretanyaga; 

- élelmiszerbiztonság és -minőség általános ismeretei: Minőségirányítás; 
Élelmiszer-minőség és –biztonság jogi szabályozása, Élelmiszerbiztonsági 
kockázatelemzés és Élelmiszermarketing c. tantárgyak ismeretanyaga. 

 
Az élelmiszerbiztonság és –minőség szakmaspecifikus ismeretei szigorlata a 

diplomadolgozat-védés előtt kb. 1 héttel kerül megtartásra, az élelmiszerbiztonság és –
minőség általános ismeretei szigorlatára a diplomadolgozat-védés napján a védés előtt 
kerül sor. 

Az a jelölt, akinek valamelyik szigorlati jegye elégtelen, diplomadolgozatát nem védheti 
meg, záróvizsgája elégtelen. 

A szigorlatot és a védést az elnökből, a kérdező tanárokból és a külső szakemberekből 
álló záróvizsga-bizottság értékeli egy-egy 5 fokozatú osztályzattal. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
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A képzés tanterve 
 
Az Élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki mesterképzési szak tanterve nappali 
munkarendben magyar nyelven a 2017/18. tanévtől tanulmányaikat megkezdő hallgatók 
részére 
 
Az Élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki mesterképzési szak tanterve nappali 
munkarendben angol nyelven a 2019/20. tanévtől tanulmányaikat megkezdő hallgatók 
részére 
 
Az Élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki mesterképzési szak tanterve levelező 
munkarendben a 2017/18. tanévtől tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
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Élelmiszermérnöki mesterképzési szak 
 

A mesterképzés célja élelmiszermérnökök képzése, akik az élelmiszertudományi 
területen a szakmájuk iránt elkötelezett szakemberek, rendelkeznek a megfelelő tanulási 
eredményekkel, ismerik és alkalmazzák a szakterület legújabb tudományos eredményeit, 
tájékozottak a természettudományi és műszaki tudományi területeken. Képesek 
megszerzett szakmai tudásuk alkotó alkalmazására a különböző élelmiszeripari 
ágazatokban. A megszerzett élelmiszertudományi és ezzel összefüggő élelmiszerlánc 
komplex ismeretének birtokában képesek a teljes élelmiszeripari vertikumban 
rendszerszemléletű munka szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori 
képzésben történő folytatására. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 
- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc); 
- szakképzettség: okleveles élelmiszermérnök (Food Science and Technology 
Engineer). 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. habil. Friedrich László egyetemi tanár 
 
Képzési hely: Budapest (Élelmiszertudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar és angol nappali munkarendben és magyar levelező munkarendben 
 

Választható specializációk 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS KÉPZÉSI 

HELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Élelmiszer-biotechnológia Dr. Pomázi Andrea egyetemi 
docens 

nappali és levelező munkarendben 
Budapest képzési helyen 

Élelmiszeripari folyamattervezés Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens nappali és levelező munkarendben 
Budapest képzési helyen 

Élelmiszergazdasági termékkezelés 
és logisztika 

Dr. Lakner Zoltán egyetemi tanár nappali és levelező munkarendben 
Budapest képzési helyen 

Élelmiszertechnológia és 
termékfejlesztés specializáció 

Dr. habil. Friedrich László egyetemi 
tanár 

nappali és levelező munkarendben 
Budapest képzési helyen 

 
A szakon a hallgatók a képzés 1. félévében választanak specializációt. 
A jelentkezés a NEPTUN TR-en keresztül történik a specializációválasztással 

kapcsolatban kiadott tájékoztatóban szereplő határidőig. 
A képzésen a specializációkra történő felvétel a férőhelyektől függően rangsorolás 

alapján történik. 
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Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

Az Élelmiszermérnöki mesterképzési szakon 4 hetes szakmai gyakorlat teljesítése 
kötelező. A gyakorlatok előkészítése a tavaszi félév során történik, a gyakorlatot a nyár 
folyamán kell teljesíteni. 

A gyakorlatok elfogadásához és kredittel történő elismeréséhez szükséges írásos üzemi 
feladat készítése, melyet a hallgató szóban is köteles ismertetni. Az írásbeli beszámoló 
benyújtási határidejét a kari Gyakorlati Oktatási Bizottság határozza meg. 

A szakmai gyakorlat dokumentumairól, a beszámoló tartalmi és formai 
követelményeiről bővebb információ a https://etk.szie.hu/hallgatoknak/letoltheto-
dokumentumok#%C3%9Czemi%20gyakorlat%20dokumentumai c. linken olvasható. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett okleveles élelmiszermérnökök az alaptudományokon nyugvó, specializált 
magas szintű szakmai és nyelvismerettel rendelkeznek, mely alkalmassá teszi őket vezetői 
és felsővezetői beosztások betöltésére így képes: 

- Tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói szemlélettel végzi az élelmiszertudomány és 
élelmiszer technológia szakterület ismeretrendszerét alkotó különböző 
elképzelések részletes analízisét, interdiszciplináris megközelítéssel azonosít 
speciális szakmai problémákat, a tudomány eszköztárával képes feltárni és 
megfogalmazni az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati 
hátteret. 

- az élelmiszertudomány szakterületén a korszerű gyakorlati módszerek és 
megoldások, valamint a fontosabb kutatási irányok és metodikák alkalmazására. 

- Az élelmiszertudomány és élelmiszer technológia egyes résztémáiról önálló, 
szaktudományos témájú összefoglalókat, elemzéseket készít. 

- Az élelmiszerlánc szemlélettel kapcsolatban képes szakmailag megalapozott 
saját álláspont kialakítására és annak vitában való megvédésére általános 
gazdaságpolitikai, társadalmi, valamint speciális, a szakterülethez tartozó 
kérdésekben. 

- ismeretei szintetizálására, önképzése hatékony megszervezésére, nemcsak 
szakmai, hanem általános műveltségi területeken is. 

- az élelmiszeripari vertikumban és a kapcsolódó területeken vezetési feladatok 
ellátására, önálló irányítására, team vagy projekt kialakítására, a vezetettek 
motiválására, teljesítményük értékelésére, a felmerülő konfliktusok jogszerű és 
hatásos kezelésére. 

- az élelmiszeripari folyamatok koordinációjára, az élelmiszerláncra vonatkozó 
elemzéseit képes ágazatokon átívelően, összefüggéseiben, komplexen 
megfogalmazni és értékelni. 

- részt venni kutatási és fejlesztési programok, projektek kidolgozásában és 
menedzselésében. 

- Magas szinten használja az élelmiszertudomány és élelmiszer technológia 
szakterületek ismeretközvetítési technikáit, értő, elemző módon követi és 
dolgozza fel a magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait. 

- az ismeretek átadására az oktatás és a szaktanácsadás területén. 

https://etk.szie.hu/hallgatoknak/letoltheto-dokumentumok#%C3%9Czemi%20gyakorlat%20dokumentumai
https://etk.szie.hu/hallgatoknak/letoltheto-dokumentumok#%C3%9Czemi%20gyakorlat%20dokumentumai
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- szakterületén magyarul és idegen nyelven írásban és szóban megnyilvánulni, 
vitában részt venni. 

- korszerű informatikai eszközök alkalmazására, szakszerű és hatékony szóbeli és 
írásbeli kommunikációra. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit és a diplomadolgozat készítésre adható kreditek teljesítése 
összesen 120 kredit értékben; 

- négy hetes szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- zárószigorlat (komplex vizsga) 
- diplomadolgozat-védés 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

- általános élelmiszermérnöki ismeretek: Élelmiszer enzimológia, Méréselmélet és 
kísérlettervezés, Élelmiszeripari folyamatirányítás (a környezet-, víz- és 
energiagazdálkodás), valamint Vezetési és kommunikációs ismeretek című 
tantárgyak ismeretanyaga; 

- differenciált szakmai ismeretek: Élelmiszer-biotechnológia vagy Élelmiszeripari 
folyamattervezés vagy Élelmiszergazdasági termékkezelés és logisztika vagy 
Élelmiszertechnológia és termékfejlesztés specializációk szigorlata. 

 
Az általános élelmiszerimérnöki ismeretek szigorlata a diplomadolgozat-védés előtt kb. 

1 héttel kerül megtartásra, a differenciált szakmai ismeretek szigorlatára a 
diplomadolgozat-védés napján a védés előtt kerül sor. 

A kihúzott tétel és a kiegészítő kérdések alapján a szigorlati bizottság előtt a jelöltnek 
szóban kell számot adnia ismereteiről. A tételhúzás után rövid felkészülési időt kell 
biztosítani. Az egyes szigorlati tárgyak érdemjegyét a bizottság szavazással határozza meg 
(legtöbb szavazatot kapott érdemjegy). 

A szigorlatot és a védést az elnökből, a kérdező tanárokból és a külső szakemberekből 
álló záróvizsga-bizottság értékeli egy-egy 5 fokozatú osztályzattal. 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Az Élelmiszermérnöki mesterképzési szak tanterve nappali munkarendben magyar nyelven 
a 2017/18. tanévtől tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére 
 
Az Élelmiszermérnöki mesterképzési szak tanterve nappali munkarendben angol nyelven a 
2017/18. tanévtől tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére 
 
Az Élelmiszermérnöki mesterképzési szak tanterve levelező munkarendben magyar 
nyelven a 2017/18. tanévtől tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
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Kertészmérnöki mesterképzési szak 
 

A kertészet a mezőgazdaság legdinamikusabban fejlődő, legszínesebb szektora. Ma 
már a kertészmérnökök feladatai kibővültek, nem csak a növénytermesztési és feldolgozási 
tevékenységből állnak. Szervesen kapcsolódik ezekhez többek között a vállalkozási, 
szaktanácsadási, szervezői tevékenység, a minőségbiztosítás, a menedzsment, a kül- és 
belpiaci értékesítés, szolgáltatások. A végzetteknek képesnek kell lenniük a kertészeti 
vertikum természeti, illetve szociális környezetre gyakorolt hatásainak felmérésére, azok 
kontrolljára, a stratégiai szemléletre. Ennek érdekében a mesterszak képzési tematikája a 
kertészeti szakismereteket ötvözi a természettudományos és interdiszciplináris 
ismeretekkel, korszerű elméleti alapot és ezzel együtt gyakorlati felkészültséget biztosít. A 
szakirányi modulokon (dísznövény, gyümölcs, gyógynövény, zöldség, szőlész-borász) kívül 
magas szintű genetikai, élettani, környezettudományi, biometriai és kapcsolódó 
ismereteket adunk át. 

Együttműködési szerződésünk alapján a szak angol nyelvű képzésén levő hallgatók - a 
megfelelő külföldi részképzés teljesítése alapján - lehetőséget kapnak társegyetemek (Alma 
Mater Studiorum - Universitá di Bologna, Free University of Bozen-Bolzano) oklevelének 
megszerzésére is (Dual Degree). 
 
A mesterszakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc); 
- szakképzettség: okleveles kertészmérnök (Horticultural Engineer). 

 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 

- Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): Zámboriné dr. Németh Éva 
egyetemi tanár 

- Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): Horváthné Dr. Baracsi Éva egyetemi 
docens 

 
Képzés nyelve: 

- Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): magyar és angol 
- Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): magyar. 
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Választható specializációk 
 
Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): 
 
VÁLASZTHATÓ 
DIPLOMAMUNKA 
TÉMAKÖR 

SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 
KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Dísznövénytermesztés és 
faiskola 

Dr. Honfi Péter egyetemi 
docens 

nappali munkarendben magyar és angol 
nyelven, levelező 
munkarendben magyar nyelven 

Gyógynövénytermesztés Dr. Tavaszi-Sárosi Szilvia 
adjunktus 

nappali munkarendben magyar és angol 
nyelven, levelező 
munkarendben magyar nyelven 

Gyümölcstermesztés Dr. Szalay László egyetemi 
docens 

nappali munkarendben magyar és angol 
nyelven, levelező 
munkarendben magyar nyelven 

Szőlész-borász Dr. Bálo Borbála egyetemi 
docens 

nappali munkarendben magyar és angol 
nyelven, levelező 
munkarendben magyar nyelven 

Zöldségtermesztés Dr. Kappel Noémi egyetemi 
docens 

nappali munkarendben magyar és angol 
nyelven, levelező 
munkarendben magyar nyelven 

 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): nincsenek specializációk. 
 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 
Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): 

A specializációra történő jelentkezéseknél a pályázó hallgatók rangsorolásának 
általános szempontjai az alapképzések esetén: 

a) az oktatói intézet által meghatározott legalább két, legfeljebb négy kötelező 
tantárgy eredménye; 

b) az oktató intézet által javasolt szabadon választható tantárgyak eredménye; 
c) szakmai gyakorlat, szakmai kötődés, szakiskolai végzettség; 
d) tanulmányi átlag; 
e) nyelvismeret. 

A specializációra történő jelentkezéseket az érintett specializáció felelőse vagy az általa 
megbízott oktató/oktatók bírálják el. Az elbírálás során rangsort állítanak fel, mely alapján 
döntenek a specializációra jelentkezők felvételéről, vagy a felvételi kérelem elutasításáról.  
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 
Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől 
függően eltérhetnek egymástól. 
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Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): 

A szakmai gyakorlat ideje 4 hét, melyet egyénileg szervezve, a diplomamunka 
témájához illeszkedő, a szakirány felelős által jóváhagyott üzemi/intézeti szakmai 
gyakorlati helyen kell teljesíteni. A szakmai gyakorlatot az első év után célszerű teljesíteni. 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél 
megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, kredit értéke 5. 
A szakmai gyakorlat a 4. félévben töltendő le. A gyakorlat szervezéséért és a szakmai 
felügyeletért a Kertészeti Tanszék a felelős. A gyakorlatról szakmai beszámolót kell 
készíteni, aminek az elfogadását aláírással fokozat nélkül igazoljuk. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett okleveles kertészmérnökök az alaptudományokon nyugvó, specializált 
magas szintű szakmai és nyelvismerettel rendelkeznek, mely alkalmassá teszi őket vezetői 
és felsővezetői beosztások betöltésére 

- a korszerű termelésvezetésben, szervezésben, a forgalmazásban, a 
szaktanácsadásban, az érdekképviseleti szerveknél; 

- az ágazati kutatás-fejlesztésben, és annak irányításában; 
- a nemzetközi kereskedelemben, a termelési és kutatási kooperációk 

kialakításában és működtetésében; 
- az EU programok tervezésében és végrehajtásában; 
- felsőfokú oktatásban és az idegen nyelvű szakképzésben, a szaksajtóban és 

szakmai médiában; 
- a szakmai információs hálózatok és szolgáltatói vállalkozások irányításában. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú (B2) komplex 
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges 
bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos szakirodalma van. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott diplomamunka témakör 
tantárgyainak teljesítése, valamint az operatív tanterv szerint szükséges 
mennyiségű szabadon választható kredit és a diplomamunka készítésre adható 
kreditek teljesítése összesen 120 kredit értékben; 

- a 4 hetes szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
A szakon a záróvizsga két részből áll: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomamunka védés. 
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Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): 
A szak kötelező és szakirányos tárgyai közül összesen 24 kredit értékben: 

- a Növényföldrajz és növényi ökológia (3 kredit), a Növényi molekuláris genetika 
és géntechnológia (3 kredit), a Szaporodás- és szaporításbiológia (3 kredit) és a 
Termelő ökoszisztémák működése, szabályozásuk formái (3 kredit) kötelező 
tárgyak ismeretanyaga, továbbá 

- a választott specializáció/diplomamunka témakör szerinti szaktárgyak összesen 
12 kredit értékben. 

A hallgatók a szaktárgyi komplex vizsga során 1 tételt húznak a felsorolt kötelező 
tárgyak ismeretanyagából és 1 tételt a választott szakirány tárgyainak, valamint a választott 
szakirányt megalapozó szaktárgy ismeretanyagából. 
 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

Növényföldrajz, ökológia és természetvédelem, természeti erőforrások, informatikai 
rendszerek, növényélettan, molekuláris genetika, növényvédelmi biológia, 
szaporodásbiológia. Az egyes kertészeti ágazatokhoz (dísznövénytermesztés, 
gombatermesztés, gyógynövénytermesztés, gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés, 
zöldségtermesztés) kapcsolódó korszerű módszertani és technológiai innovációk, A 
kertészethez kapcsolódó marketing, közgazdasági, üzemgazdaságtani és agrárjogi 
szakterületek, élelmiszerlánc-biztonság, szaktanácsadás. 

A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb 4-5 tantárgy 
ismeretanyagára épül. A tételek összeállítása a tantárgyfelelősök bevonásával a szakvezető 
feladata. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Budapest képzési helyen magyar nyelven (Kertészettudományi Kar) 
 

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
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Nappali munkarend Budapest képzési helyen angol nyelven (Kertészettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Keszthely képzési helyen magyar nyelven (Georgikon Kar) 
 
Levelező munkarend Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
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Környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzési szak 
 

A környezetgazdálkodási agrármérnök mesterképzési szak célja széles látókörű, biztos 
elméleti tudással rendelkező, a mezőgazdasági termelés, a környezet- és 
természetvédelem természettudományos alapjait részletesen ismerő, az 
agrárgazdálkodási folyamatok elemzésére, tervezésre, innovációjára képes szakemberek 
képzése. 

A képzésben résztvevők részletesen megismerik a mezőgazdasági termelés, a 
környezet és a természet viszonyát, a fenntartható gazdálkodást és tájhasználatot, a 
legkorszerűbb termesztéstechnológiai folyamatokat, műszaki megoldásokat, az 
egészséges, magas biológiai értékű agrártermékek előállítási módszereit, követelményeit. 
A szakon végzett hallgatók képessé válnak a termőhelyi adottságoknak megfelelő, 
környezetkímélő, körkörös erőforrás gazdálkodási gyakorlat kialakítására, ennek széles 
körű terjesztésére, fejlesztésére, a mezőgazdasági tevékenységből származó környezeti 
terhelések csökkentésére, a környezet állapotának javítására, a természetes élőhelyek 
fenntartására, az egészséges, ellenőrzött minőségű mezőgazdasági termékek, élelmiszerek 
előállítására. A képzés a kutatói érdeklődéssel, képességekkel rendelkező hallgatókat 
felkészíti a doktori programokban való eredményes részvételre. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc) 
- szakképzettség: okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök (Agricultural 

Environmental Management Engineer) 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 

- Gödöllő képzési helyen: Dr. Urbányi Béla egyetemi tanár 
- Keszthely képzési helyen: Dr. Anda Angéla egyetemi tanár 

 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Gödöllő képzési hely (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): Dr. 
Szoboszlay Sándor egyetemi docens 

- Keszthely képzési hely (Georgikon Kar) 
 
Képzés nyelve: magyar 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

A szakmai gyakorlat négy hét időtartamú, önállóan teljesítendő, intézményen kívüli 
összefüggő szakmai gyakorlat, melynek kredit értéke 5 kredit. A hallgató gyakorlati 
munkáját vagy a gyakorlati munkahelyek egyetemi/kari címlistájában szereplő, vagy a maga 
által kiválasztott, a szakvezetés és a konzulens tanár által jóváhagyott munkahelyen 
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végezheti. A gyakorlati képzési helynek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a hallgató a 
szakterületi tevékenységek mellett vezetési és szervezési ismereteket is szerezhessen.  

A gyakorlat teljesíthető mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis-, közép- és 
nagyüzemekben, családi gazdaságokban, gazdasági társaságokban, szövetkezetekben, 
állami gazdaságokban, illetve a mezőgazdasági termékpálya bármely szereplőjénél. 
Lehetőség van gyakorlatot végezni a vidékfejlesztéssel kapcsolatos egyéb munkahelyeken, 
pl. szaktanácsadói, tervezői, civil (non-profit) szervezetnél, a pénzügyi, informatikai, 
kereskedelmi, környezetvédelmi szolgáltató szektorban, a kapcsolódó (mezőgazdasági) 
kutatóhelyeken, a közigazgatás rendszerében, az élelmiszeripar 
munkahelyein.4Tájékoztató elérhetősége: http://mkk.szie.hu/oktatas/gyakorlat-
informaciok 

Az esetleges változásokról naprakész információt a szak vezetése szolgáltat. 
 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

A 2. vagy a 3. félévet követően a hallgatóknak egyéni nyári üzemi gyakorlatot kell 
teljesíteni. Azok a helyek elfogadhatók, ahol az üzemben környezetvédelmi feladatokat is 
ellátnak. 

A nyári gyakorlat időtartama 4 hét. Letöltésének ideje a 2. vagy 3. félévet követő 
vizsgaidőszak után. A gyakorlatért felelős Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett okleveles környezetgazdálkodási agrármérnökök a természettudományokon 
nyugvó, specializált, magas szintű szakmai és nyelvismerettel rendelkeznek, ami alkalmassá 
teszi őket vezetői és felsővezetői beosztások betöltésére: 

- valamennyi agrármérnöki képesítést igénylő, a körkörös gazdasághoz és 
erőforrás gazdálkodáshoz kapcsolódó munkakörben, az egészséges 
mezőgazdasági termékek előállításának különböző szintjein; 

- az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok működtetése, szervezése, 
irányítása, ellenőrzése területén; 

- a térségi, települési és birtok szintű vizsgálatok, fejlesztési programok, 
projektek készítése, ezek lebonyolítása révén elsősorban kistérségi fejlesztési 
társulásoknál, valamint különböző, a település- és területfejlesztésben érdekelt 
hatóságoknál, hivatalokban, önkormányzatoknál, tervező irodákban; 

- a környezetvédelem vállalati, szaktanácsadói, tervezői, szakigazgatási, vizsgáló 
laboratóriumi és hatósági szakterületein; 

- a talajvédelem, a növényvédelem, az élelmiszerlánc-biztonság kormányhivatali 
rendszerében; 

- állami kutatóintézetekben és egyetemeken, szaksajtóban a 
környezetgazdálkodással kapcsolatos területeken. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
 

http://mkk.szie.hu/oktatas/gyakorlat-informaciok
http://mkk.szie.hu/oktatas/gyakorlat-informaciok
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A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 
- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, 

valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit 
értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és a bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

A diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg, amelyek között az alapozó 
tantárgyakat oktató tanszékek diplomaterv témái is szerepelhetnek.  A diplomaterv témák 
kidolgozásával a hallgató bizonyítja, hogy a megszerezte és önállóan alkalmazni tudja a 
végzettséghez szükséges szakmai kompetenciákat. A diplomamunka saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati munkarészt tartalmaz. A hallgató a szak oktatói-kutatói által 
javasolt témák közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását 
kezdeményezheti az illetékes tanszéken. 
 
A záróvizsga részei: 

- diplomadolgozat védés 
- a diplomadolgozat témakörével összefüggésben lévő szakmai kérdések 

megválaszolása az államvizsga bizottság tagjainak kérdései alapján.  
 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

A diplomadolgozat ismertetése, annak tárgykörével és az azzal összefüggő, a 
tanulmányok alatt megszerzett ismeretekhez kapcsolódó kérdések megválaszolása a 
vizsgabizottság kérdései alapján.  

Az agrár-környezetgazdálkodási, környezet és természetvédelmi, környezetfejlesztési 
ismeretekhez kapcsolódó komplex témakörök. 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

Környezet és egészség; Éghajlattan; Környezetminőség: víz- és levegő méréstechnikája; 
Víz- és talajkármentesítés; Fenntarthatósági rendszerek és technológiák; Földhasználat; 
Vízminőség védelem és vízkészlet gazdálkodás; Környezetgazdálkodás; Szennyvíztisztítás; 
Iszapkezelés és komposztálás; Környezettechnológia; Hulladékgazdálkodás. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 
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A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
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Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szak 
 

A képzés célja olyan okleveles mezőgazdásági biotechnológusok képzése, akik 
felkészültek a biokémia, mikrobiológia, élettan, a klasszikus és molekuláris genetika, a 
transzgénikus nemesítés, a szaporodásbiológia és szaporításbiológia területén; ismerik és 
alkalmazzák ezeknek a diszciplináknak a laboratóriumi gyakorlatát. Elméleti tudásuk, 
vezetési-szervezési és kommunikációs ismereteik birtokában alkalmasak tervező-fejlesztő 
mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, tanulmányaik doktori (PhD) 
képzés keretében történő folytatására. 
 

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master; MSc) 
- szakképzettség: okleveles mezőgazdasági biotechnológus (Agricultural 

Biotechnologist) 
 
A képzési idő: 4 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Varga László egyetemi docens 
 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): Dr. Hegedűs Attila 
egyetemi tanár 

- Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): Dr. Veres 
Anikó egyetemi docens. 

 
Képzés nyelve: magyar vagy angol 
 

Választható specializációk 
 
Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): 

- Növényi biotechnológia 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

- Állati biotechnológia 
- Növényi biotechnológia 

 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): 

Az összefüggő szakmai gyakorlat ideje 4 hét, melyet egyénileg szervezve, a 
diplomamunka témájához illeszkedő, a szakirány felelős által jóváhagyott üzemi/intézeti 
szakmai gyakorlati helyen kell teljesíteni. A szakmai gyakorlatot az első év után célszerű 
teljesíteni. 
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Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 
A szakmai gyakorlat négy hét időtartamú, önállóan teljesítendő, intézményen kívüli 

összefüggő szakmai gyakorlat.  A gyakorlattal kapcsolatos bővebb információk elérhetők a 
http://mkk.szie.hu/oktatas/gyakorlat-informaciok linken. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A végzett okleveles mezőgazdasági biotechnológusok alkalmasak 

- a korszerű biotechnológiai eljárások alkalmazására, génmérnöki feladatok 
elvégzésére, illetve fejlesztőmérnöki és felelős szakmai feladatok ellátására; 

- biotechnológiai kutatások elvégzésére, ismereteik továbbfejlesztésére, a 
legújabb biotechnológiai módszerek növénytermesztési, 

- kertészeti és állattenyésztési alkalmazására és a gyakorlati bevezetés 
irányítására; 

- az államigazgatásban, különböző nemzetközi szervezetekben, agrárkamarában, 
mezőgazdasági szövetkezetekben stb., biotechnológus szakértői és 
szaktanácsadói munkakörök ellátására; 

- a szakterület problémáinak felismerésére, érdemi és használható megoldások 
kidolgozására, tervezési-fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére; 

- mérnöki készséget megkövetelő kutatási és fejlesztési programok, projektek és 
pályázatok összeállítására, kivitelezésére. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának teljesítése, valamint az operatív tanterv 
szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a diplomamunka 
készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit értékben; 

- a 4 hetes szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

A diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 
tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy 
az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes tanszéken. 

http://mkk.szie.hu/oktatas/gyakorlat-informaciok
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A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): 

A szak tárgyai közül összesen 26 kredit értékben: 
- a biotechnológia genetikai és élettani alapjai témakörből: Klasszikus genetika (4 

kredit), Molekuláris genetika (4 kredit), Növényélettan és molekuláris 
növénybiológia (3 kredit), Géntechnológia, transzgenikus haszonállatok (3 
kredit), Sejtbiológia (2 kredit); 

- a növényi biotechnológia módszerei és eredményei témakörből: 
Szövettenyésztés, mikroszaporítás (3 kredit), A génsebészet alapjai (3 kredit), 
Eredmények és célok a kertészeti növények nemesítésében (4 kredit). 

A hallgatók a szaktárgyi komplex vizsga során mindkét témakörből 1 tételt húznak. 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

A szakmai komplex vizsga az állatbiotechnológia, illetve a növénybiotechnológia 
specializációk ismeretanyagára épül. 

Növénybiotechnológia specializáció: A gén, genetika, „reverz” és „forvard” genetika, 
genom, genomika, funkcionális genomika fogalma, a fehérjét kódoló gének szerkezete az 
eukariótákban. Az eukarióta genetikai szabályozás szintjei, a növényi genom alkotóelemei. 
A génizolálás és a növényi funkcionális genomika legfontosabb módszerei. A 
növénynemesítés feladatai, forrásai, a genetikai variabilitás növelésének hagyományos és 
új lehetőségei. A génmegőrzés növénynemesítési jelentősége, hagyományos és új 
módszerei. A távoli keresztezések, mutáció, poliploidia jelentősége, a kromoszómák 
számában és szerkezetében bekövetkező változások, ezek felhasználási lehetőségei. A 
haploid növény-előállítás hagyományos és in vitro technikái. Transzgenezis, az originális 
fejlesztésű GM fajta előállításának módszerei, eredményei, gyakorlati alkalmazásuk előnyei 
és hátrányai. Precíziós növénynemesítés, genom szerkesztés (ZFN, TALEN, CRISP/CAS), 
növényekben. A szexuális és aszexuális reprodukció biotechnikái növényeknél. A PCR 
technika alkalmazási lehetőségei és eredményei a növényi genomikában és a molekuláris 
nemesítésben, DNS marker-rendszerek. A markerekre alapozott szelekció (MAS) 
alkalmazásának feltételei, módszerei, térképezési populációk jellemzése. Az első- és a 
következő-generációs szekvenálási eljárások összehasonlítása. Az SNP markerek jellemzői 
és az SNP-chip módszerek. 

Állatbiotechnológia specializáció: Az asszisztált reprodukció humán- és 
állatgyógyászatban betöltött szerepe. Az embrióátültetés előnyei háziállatoknál és az 
embriótermelés munkafázisai. A petesejt- és az embriómélyhűtés előnyei. A kutatásban és 
a gyakorlatban alkalmazott fagyasztási módszerek. A kimérákat vizsgáló kutatások 
jelentősége az állatbiológiai, illetve az orvosbiológiai kutatásokban. Az embrionális eredetű 
őssejtek alkalmazására épülő transzgénikus állat előállítási módszer előnyei és hátrányai a 
hagyományos transzgénikus technológiákkal összehasonlítva. A genetikai újraprogramozás 
lehetséges módszerei és ezek jelentősége az állat- és orvostudomány területén. A 
sejtmagátültetéses klónozás főbb technikai lépései, az ismert technológiai korlátok és ezek 
biológiai okai, a “reprodukciós” és “terápiás” klónozás lényege. Az androgenezis és 
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gynogenezis módszere a haltermelésben. A halak nukleáris és mitokondriális genomjainak 
különbözőségei és evolúciós sajátosságai. A transzgenikus állatok előállításának főbb 
módszerei. Új célzott génmódosítási (gén-targeting; (ZFN,TALEN, CRISP/CAS) módszerek 
állatokon. A mikroszatellit jellemzői, mutációs mechanizmusa, evolúciós modellje, 
kimutatási technikája és izolációs módszere. A mennyiségi tulajdonságok jellegzetes 
genetikai architektúrája. A QTL-analízisre alkalmas térképezési populációk. Az első- és a 
következő-generációs szekvenálási eljárások összehasonlítása. Az SNP markerek jellemzői 
és az SNP-chip módszerek. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Budapest képzési helyen magyar nyelven (Kertészettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Budapest képzési helyen angol nyelven (Kertészettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen magyar nyelven (Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen angol nyelven (Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
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Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szak 
 

A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik képesek elsősorban a mezőgazdaság, az 
élelmiszeripar és a vidékfejlesztés szempontjából fontos, a környezetipar műszaki hátterét 
alkotó gépek és géprendszerek tervezésére, fejlesztésére, és üzemeltetésére. Képesek 
továbbá az összetett, elsősorban mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenységet folytató 
nagyüzemek, vállalkozások műszaki irányítására, a tudományos eredmények gyakorlati 
alkalmazására. Megfelelő műszaki és alkalmazott biológiai, valamint releváns 
egészségtudományi, élelmiszerlánc-biztonsági elméleti alap birtokában képesek a 
szakirányú kutatómunkára, nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, 
azok koordinálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, BSc); 
- szakképzettség: okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök 

(Mechanical Engineer in the Agriculture and Food Industry). 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Bártfai Zoltán egyetemi docens 
Képzési hely szakkoordinátor: Dr. Kurják Zoltán egyetemi docens 
 
Képzési hely: Gödöllő (Gépészmérnöki Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Élelmiszeripari gép- és 
rendszertervező 

Dr. Korzenszky Péter egyetemi 
docens 

nappali és levelező munkarendben 

Mezőgazdasági gép- és 
rendszerszervező 

Dr. Bense László egyetemi docens nappali és levelező munkarendben 

 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 

A specializációválasztásnak nincs előfeltétele. 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések a képzés minőségét nem 
befolyásoló módon eltérhetnek a nappali munkarendű képzéstől. 
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A levelező munkarendű képzés egyes tanórái szombati napokon kerülnek megtartásra. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott legalább hat hét időtartamú 
gyakorlat. 

A gyakorlat célja, hogy a hallgató az elméleti tudását valóságos körülmények között 
végzett konkrét munkával egészítsék ki lehetőség szerint a választott szakirányának 
megfelelő profilú vállalatnál (intézménynél). Ennek megfelelően mélyrehatóbban 
megismerjék az ott folyó munkát és felkészüljenek a diplomamunka elkészítésére.  

Olyan tevékenységet kell végeznie a hallgatónak, mely során a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari gépészmérnöki munka valamely részterületén tapasztalatokat szerezhet, 
mely segíti majdani szakmájában való tájékozódásban, ugyanakkor a tanult ismereteit a 
gyakorlati követelményekkel szembesítheti és lehetővé teszi, hogy aktív közreműködő 
legyen a gyakorlati hely munkájában. A gyakorlat komplex célja a szakképzettségnek 
megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek 
összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák 
munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológia ismeretek és 
gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és 
együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az 
innovációs készség fejlesztése. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A mesterfokozat birtokában az okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari 
gépészmérnök: 

- Képes rendszerszemléletű, folyamat orientált gondolkodásmód alapján komplex 
agrár- és élelmiszer-műszaki rendszerek tervezésére, továbbá a gépi rendszerek 
működtetésében, műszaki továbbfejlesztésében használatos eljárások, 
modellek, információs technológiák tudatos alkalmazására.  

- Képes integrált ismeretek alkalmazására a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari, a 
gépipari anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és 
informatika szakterületein. 

- Képes összetett agrárenergetikai rendszerek tervezésére, működtetésére, az 
energiaforrások környezettudatos hasznosítására, alternatív energetikai 

rendszerek kifejlesztésére.  Képes összetett mezőgazdasági és élelmiszeripari 
technológiák tudományos igényű elemzésére, modellezésére és az azt alkotó 
folyamatok optimálására. 

- Alkalmas az élelmiszer-gazdaság korszerűsítését, hatékonyságát segítő K+F+I 
projektfeladatok, pályázatok megtervezésére, szakmai menedzselésére és 
disszeminációjára. 

- Képes a műszaki, a biológiai, a gazdasági és a humán-erőforrások komplex 
szemléletű kezelésére és a várható gazdasági, társadalmi hatások tervezésére.  

- Képes összetett tevékenységet folytató, kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal 
rendelkező mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok létrehozására és 
vezetésére. 
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- Képes szintetizálni ismereteit és szakmailag megalapozott véleményt alkotni az 
élelmiszergazdasághoz kapcsolódó hazai és nemzetközi gazdaságpolitikai 
valamint társadalmi eseményekkel kapcsolatban. 

- Képes az élelmiszergazdasági összefüggéseken túlmutató szakmai-társadalmi 
területeken is saját álláspont kialakítására és annak vitában történő 
megvédésére magyar és idegen nyelven. 

- Képes a szűkebb és tágabb szakterületének ismeretközvetítési technikáit 
alkalmazva a magyar és idegen nyelvű publikációs forrásokat feldolgozni, 
értelmezni és munkája során azokat alkalmazni. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése az előírt kreditértékben (120 kredit), valamint a tanterv szerint 
szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a diplomamunka 
készítésre adható kreditek teljesítése  

- a szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomamunka benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Minden hallgató számára kötelező záróvizsga tárgyak (9 kredit): 

- Gépelemek; 
- Áramlástam; 
- Anyag és energiatranszport folyamatok. 

Az egyes specializációk záróvizsga tárgyai: 
- Élelmiszeripari gép- és rendszertervező specializáció: Élelmiszeripari 

technológiák tervezése, Élelmiszeripari gépek és rendszerek; 
- Mezőgazdasági gép- és rendszertervező specializáció: Állattartás gépei, 

Növénytermesztési gépek és géprendszerek tervezése. 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen (Gépészmérnöki Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#G%C3%A9p%C3%A9szm%C3%A9rn%C3%B6ki%20Kar
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Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki mesterképzési szak 
 

A képzés célja mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnökök képzése, akik a 
mesterképzésben megszerzett ismeretek birtokában képesek a mezőgazdasági 
vízgazdálkodás szakterületén belül a fenntartható integrált vízgazdálkodás 
eszközrendszerének kreatív mérnöki alkalmazására. A képzettségük birtokában magas 
szinten képesek együttműködni szakterületéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi feladatok 
megoldásában. Alkalmasak a tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői 
munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő 
folytatására.  
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc); 
- szakképzettség: okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök (Agricultural 

Water Management Engineer) 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Szalai Sándor egyetemi docens 
Szakkoordinátor: Dr. Waltner István adjunktus 
 
Képzési hely: Gödöllő (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar és angol 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat négy hét időtartamú, önállóan teljesítendő, intézményen kívüli 
összefüggő szakmai gyakorlat. 

Tájékoztató elérhetősége: http://mkk.szie.hu/oktatas/gyakorlat-informaciok  
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A végzett okleveles környezetmérnökök képesek: 

- szakterületükön a klímaadaptációs megoldások kidolgozására és 
megvalósítására; 

- a legújabb mezőgazdasági vízgazdálkodási technológiák és eljárások 
alkalmazására és továbbfejlesztésére; 

- a mezőgazdasági vízgazdálkodás szakmai feladatának koordinálására; 
- eligazodni és szakmailag megalapozott véleményt alkotni az agrárgazdasághoz 

kapcsolódó hazai és nemzetközi gazdaságpolitikai valamint társadalmi 
eseményekkel kapcsolatban; 

- a szakmai tevékenységével kapcsolatos jogszabályok önálló értelmezésére és 
alkalmazására; 

http://mkk.szie.hu/oktatas/gyakorlat-informaciok
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- az irányított szervezet munkáját (tevékenységét), gyakorlati problémáit 
tudományos igényességgel és megfelelő módszerekkel elemezni; 

- a szakterület tevékenységrendszerének meghatározására, megtervezésére, 
megszervezésére; 

- saját álláspont kialakítására és annak vitában történő megvédésére általános 
társadalmi, agrárgazdasági, és speciális, a szakterülethez tartozó kérdésekben;  

- értő, elemző módon követni szakterületük meghatározó hazai és nemzetközi 
szakirodalmát; 

- a meghatározott tevékenységek végrehajtásához szükséges feltételek 
biztosítására, a megvalósítás folyamatos irányítására és ellenőrzésére, illetve 
ennek megszervezésére; 

- a vezetői tevékenység különböző funkcióinak gyakorlati végrehajtására, a 
vezetettek motiválására, teljesítményük értékelésére, a felmerülő konfliktusok 
jogszerű és hatásos kezelésére; 

- projekt team kialakítására, aktív résztvevők kutatási, fejlesztési projektekben; 
- az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések különböző 

területeinek részletes analízisére, az átfogó és speciális összefüggések 
feltárására; 

- a szakmai problémák beazonosítására, azok sokoldalú, interdiszciplináris 
megközelítésére, valamint a megoldásához szükséges részletes elvi és 
gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására; 

- az agrárgazdaságra vonatkozó elemzéseit ágazatokon átívelően, 
összefüggéseiben, komplexen megfogalmazni és értékelni; 

- korszerű informatikai eszközök alkalmazására, szakszerű és hatékony szóbeli és 
írásbeli kommunikációra; 

- szakmájuk összefoglaló és részletezett problémaköreinek megértésére és 
hiteles közvetítésére. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, 
valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit 
értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 

tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy 
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az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes tanszéken. 
 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomadolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb 4-6 tantárgy 
ismeretanyagára épül: 

- Öntözéses szántóföldi és kertészeti termesztés: az öntözés típusai, időzítése, a 
növény és az öntözés kapcsolata. 

- Az lápos és árterek kezelése, fenntartása és hasznosítása: az árvizek hatása az 
élettelen környezeti tényezőkre, a mocsaras területek természetes 
vegetációjának dinamikája és hatása a vízre. 

- Árterek hasznosításának lehetőségei. 
- Aszály kezelése: Aszály monitoring, integrált aszálykezelés, nemzeti aszály 

stratégia. 
- Monitoring a mezőgazdasági vízgazdálkodásban: modern motiroring 

technológiák, kihívások a mezőgazdasági monitoring területén. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen magyar nyelven (Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen angol nyelven (Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar)  
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Növényorvosi mesterképzési szak 
 

A Növényorvosi mesterképzési szak célja olyan okleveles növényorvosok képzése, akik 
mélyreható, alapos tudással rendelkeznek a növények védelmét, a biztonságos élelmiszer- 
és takarmány előállítását, azok minősége biztosítását megalapozó biológiai folyamatokról; 
továbbá a növények védelmének kockázatairól, ideértve az állati kártevőket, növényi 
kórokozókat, gyomnövényeket, és a károsítók természetes ellenségeit. A növényorvos 
rendszer szinten látja a kultúrnövények állománya egészét, el tudja helyezni térben és 
időben a természetes szabályozó mechanizmusokat, a nem-szintetikus kémiai védelmi 
beavatkozások elsőbbségét biztosító ökológiai, biológiai, beavatkozásokat. A növényorvos 
tudásával hozzájárul a természet védelméhez, az ökoszisztéma szolgáltatások (beporzás, 
lebontás, károsító szabályozási, tájesztétikum, stb.) biztosításához magyarországi és tágabb 
európai szintereken is. A növényorvos ismeri a növényvédő szerek hatásmechanizmusát, 
munka- és élelmiszerhigiénés, valamint azok környezeti és humán vonatkozású és szocio-
ökonómiai összefüggéseit, valamint a növényvédelmi jogi szabályozási, szakigazgatási 
nemzeti és Közösségi hátteret. 

Az okleveles növényorvos a gyakorlati termesztés és védelem, gazdálkodás, 
növényvédelmi szaktanácsadási szolgáltatás, növényvédő szer kereskedelem, forgalmazás, 
növényvédelmi kutatás, fejlesztés (digitális mezőgazdaság, preciziós eljárások), 
államigazgatási területeken talál megfelelő állást. 

A legkiválóbb növényorvosok képesek tanulmányaik doktori képzésben történő 
folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc) 
- szakképzettség: okleveles növényorvos (Expert in Plant Protection) 

 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 

- Gödöllő képzési helyen: Prof. Dr. Kiss József egyetemi tanár 
- Keszthely képzési helyen: Dr. habil. Takács András Péter egyetemi docens 

 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): Dr. Fail József egyetemi 
docens 

- Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): Dr. Bán Rita 
egyetemi docens, Dr. Szénási Ágnes egyetemi docens 

 
Képzés nyelve: magyar vagy angol 
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Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): 

Az összefüggő 4 hetes szakmai gyakorlat teljesítése követelmény. Az intézmény által 
szervezett, a szakfelelős által jóváhagyott gyakorlatot a tanterv szerint javasolt félévben 
ajánlott teljesíteni. 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a képzési hely ajánlása határoz 
meg (diagnosztikai, termelési, védelmi, kutatási, igazgatási, stb. gyakorlatok). 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

A szakmai gyakorlat kétszer 2 hét időtartamú. Diagnosztika és alkalmazástechnika 
gyakorlat (Komplex tantárgyi gyakorlat) 2 hetének a keretében az intézmény szervezésében 
a hallgatók különböző mezőgazdasági üzemeket, kutatóhelyeket látogatnak meg, ahol 
megismerkednek az egyes cégek növényvédelmi gyakorlatával. Ezt követően szabadföldi 
diagnosztikai tréning keretében sajátítják el a károsítók azonosítását, valamint elsajátítják 
a növényvédelem gépeinek gyakorlati üzemeltetését is. Az Üzemi gyakorlat (Running 
practice) keretében a hallgatók a lakóhelyükhöz közeli kormányhivatalok növényvédelmi 
hatóságainál töltenek 2 hetes gyakorlatot, ahol bekapcsolódnak a hatósági szakemberek 
munkájába. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett okleveles növényorvos képes: 
- a képzés során elsajátított mezőgazdasági, növény-egészségügyi, 

növényvédelmi, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és 
gazdasági alapismeretek szintetizáló alkalmazására; 

- tudásának folyamatos megújítására, innovatív eljárások befogadására és 
alkalmazására, a kapcsolódó közösségi és a nemzeti stratégiai célok 
(fenntartható peszticidhasználat irányelv, nemzeti cselekvési terv) 
megvalósítására; 

- a növényeket veszélyeztető kártevők, kórokozók, gyomnövények, valamint 
természetes ellenségeik azonosítására, az integrált növényvédelem 
megtervezésére és megvalósítására; 

- a gyakorlati növényvédelmi, szakigazgatási és egyéb növény-egészségügyi 
irányítói feladatok ellátására; 

- a növény-egészségügyi, élelmiszer- és környezetbiztonsági feladatok ellátására, 
hatások elemzésére; 

- a járványok, gradációk és invázió előrejelzésének alkalmazására, a megelőző 
intézkedések megtételére; 

- az innovatív növényvédelmi módszerek adaptálására és továbbfejlesztésére; 
- az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való 

bekapcsolódásra; 
- a pályázati tevékenység menedzselésére és nemzetközi együttműködésre. 
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Nyelvvizsga követelmény: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 

középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 

 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei 

- a képzés összes kötelező tantárgyának teljesítése, valamint az operatív tanterv 
szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a diplomamunka 
készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit értékben; 

- a 4 hetes szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- diplomadolgozat védése, 
- komplex vizsga. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): 

A szaktárgyi komplex vizsga tárgyai a 2016/17. tanévtől tanulmányaikat megkezdő 
hallgatók esetében a szak kötelező tárgyai közül összesen 25 kredit értékben: 

- növényvédelem biológiai alapjai témakörből: Növénykórtan biológiai alapjai (4 
kredit), Rovartan biológiai alapjai (3 kredit), Gyomnövénytan biológiai alapjai (3 
kredit); 

- növényorvoslás gyakorlata témakörből: Kórokozók diagnosztikája és 
előrejelzése (4 kredit), Kártevőismeret és előrejelzés (4 kredit), Integrált 
növényvédelem (4 kredit), Gyomfelvételezés, gyomszabályozás (3 kredit). 

Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 
A szakmai komplex vizsga a legfontosabb szántóföldi és kertészeti kultúrák integrált 

védelme ismeretanyagából áll, mintegy szintetizálva az összes korábbi tantárgy 
ismeretanyagát, mely alapján tételsor (15-20 növény, 1 tétel 1 növény) kerül kiadásra. 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

Növényi károsítók (kórokozók, kártevők, gyomnövények) diagnosztizálása, beleértve a 
korszerű biotechnológiai diagnosztikai módszerek alkalmazását, ismerik a károsítók 
biológiáját, az általuk okozott járványok és gradációk kialakulásának okait és a károsítók 
elleni integrált növényvédelem lehetőségeit Üzemi szintű növényvédelmi irányítói, 
növényvédelmi fejlesztőmérnöki, szakmai vezetői ismeretek. 

A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb 4-6 tantárgy 
ismeretanyagára épül, mely alapján tételsor kerül kiadásra. 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Keszthely képzési helyen magyar nyelven (Georgikon Kar) 
 
Nappali munkarend Keszthely képzési helyen angol nyelven (Georgikon Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
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Növénytermesztő mérnöki mesterképzési szak 
 

A képzés célja olyan növénytermesztő mérnökök képzése, akik széleskörű, 
természettudományi, termesztéstechnológiai, növényvédelmi, növénynemesítési és 
élelmiszergazdasági ismeretekkel rendelkeznek. Ismereteik birtokában alkalmasak 
tudományosan megalapozott növénytermesztési projektek önálló kidolgozására, korszerű 
termesztéstechnológiai és kutatási ismeretek adaptálására, környezetorientált 
talajművelési és növénytermesztési technológiák tervezésére, irányítására, 
növénytermesztési szaktanácsadási feladatok ellátására, a minőségi termék-előállítás 
biztonságát fenntartó gazdaságok vezetésére. A megszerzett agrártudományi, 
környezettudományi ismereteik birtokában alkalmasak a szántóföldi növénytermesztéssel 
kapcsolatos tervezési, szervezési és irányítási folyamatok, tevékenységek vezetésére, 
minőségbiztosítási szolgáltatások irányítási feladatainak legmagasabb szintű ellátására és 
azok felügyeletére, a mezőgazdaság, a növénytermesztés és a környezet bonyolult 
kapcsolatrendszerének figyelembevételével. Alkalmasak vezetői, illetve kutatói 
munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő 
folytatására. 

 
A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése a képzési és kimeneti követelmények szerint 
- végzettségi szint: mesterfokozat (master; MSc); 
- szakképzettség: okleveles növénytermesztő mérnök (Crop Production Engineer) 
 

A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Kassai Mária Katalin egyetemi docens 
Szakkoordinátor Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): Dr. 
Percze Attila egyetemi docens 
 
Képzési hely: Gödöllő (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar, angol 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
A szakmai gyakorlat 160 óra (négy hét) időtartamú, önállóan teljesítendő, intézményen 

kívüli gyakorlat. 
A gyakorlat teljesíthető mezőgazdasági termeléssel foglalkozó magyarországi kis-, 

közép- és nagyüzemekben, családi gazdaságokban, gazdasági társaságokban, 
szövetkezetekben, állami gazdaságokban, illetve a növénytermesztési ágazat bármely 
pontján a termeléstől a kereskedelemig, valamint a növénytermesztés és kapcsolódó 
tudományterületeivel foglalkozó kutatóhelyen. 

Tájékoztató elérhetősége: http://mkk.szie.hu/oktatas/gyakorlat-informaciok 
 
 
 

http://mkk.szie.hu/oktatas/gyakorlat-informaciok


329 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett okleveles növénytermesztő mérnökök az alaptudományokon nyugvó, 
specializált magas szintű szakmai és nyelvismerettel rendelkeznek, mely alkalmassá teszi 
őket: 

- gazdasági irányítói feladatok ellátására; 
- hazai és európai gazdasági és államigazgatási adminisztratív szférában való 

elhelyezkedésre; 
- tudományos kutatás folytatására kutatóintézetekben, doktori képzésben. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, 
valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit 
értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 

tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy 
az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes tanszéken. 
 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomadolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb tantárgyak 
ismeretanyagára épül: 

- Növénytermesztéstan  – Főbb szántóföldi növények termesztésének helyzete, 
termesztéstechnológiája, korszerű technológiai megoldások ismeretkörei. 
Okszerű tápanyaggazdálkodás és növényvédelem ismeretkörei. Fajta- és 
vetőmagminősítés, vetőmagtermesztés ismeretkörei. 
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- Földműveléstan – A talajművelés fő szempontjai, különböző művelési eljárások 
és azok hatása, klímakárcsökkentő művelési eljárások ismeretkörei. 

 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 
Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből áll, 
úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 
A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga bizottság 
tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 
Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 
Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen angol nyelven (Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 
  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
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Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szak 
 

A képzés célja szakmájuk iránt elkötelezett ökológiai gazdálkodási mérnökök képzése, 
akik ismerik és hatékonyan érvényesítik az ökológia gazdálkodás elveit és előírásait, az 
egészséget meghatározó tényezők hatásrendszerét, valamint szintetizálóan alkalmazzák az 
ökogazdálkodási, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági 
alapismereteket a komplex ökológiai gazdaság, illetve specifikus termelési folyamatainak 
tervezése, megvalósítása, fejlesztése, menedzselése és ellenőrzése során. Alkalmasak az 
ökológiai gazdálkodás területén folyó tudományos munkába bekapcsolódni, 
együttműködni más szak- és tudományterületek képviselőivel az ökogazdálkodással 
kapcsolatos problémák megoldási javaslatainak kidolgozásában. Felkészültek tanulmányaik 
doktori képzésben történő folytatására. 

Várjuk olyan érdeklődő, gyakorlati érzékkel rendelkező, a szakma iránt elhivatott 
hallgatók jelentkezését, akik szeretnének mélyebb ismerteket, végzettséget szerezni az 
ökológiai gazdálkodás terén. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master; MSc); 
- szakképzettség: okleveles ökológiai gazdálkodási mérnök (Organic Farming 

Engineer). 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Tirczka Imre egyetemi docens 
 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): Dr. Pusztai Péter egyetemi 
docens 

- Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): Dr. Saláta 
Dénes egyetemi docens 

 
Képzés nyelve: magyar 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): 

A 4 hetes összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése követelmény. Az intézmény által 
szervezett, a szakfelelős által jóváhagyott üzemi/ intézeti szakmai gyakorlatot a képzés 
tanterve szerint ajánlott félévben javasolt teljesíteni.  
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott négy hét, 160 óra 
időtartamú, ökológiai gazdálkodási tevékenységgel foglalkozó szervezetnél, gazdálkodó 
egységnél, intézménynél vagy a felsőoktatási intézmény ökológiai tanüzemében végezhető 
gyakorlat, amelynek kreditértéke 5 kredit. 
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A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A végzett okleveles ökológiai gazdálkodási mérnökök alkalmasak: 

- elemző módon követni, értelmezni és adaptálni az ökológiai gazdálkodás hazai 
és nemzetközi szakirodalmát, jogszabályi változásait és kutatási eredményeit, az 
élelmiszerlánc-biztonság, az egészség szempontjait is tekintetbe véve; 

- az ökológiai gazdálkodás specifikus termesztés- és tartástechnológiai szakmai 
ismereteinek szintetizálására, egymásra építésére, a kölcsönhatások 
kialakítására, az alkalmazható módszerek és technikák gyakorlati alkalmazására 
és megszervezésére, az egyének és a társadalom egészségét támogató, 
környezetbarát megoldások előnyben részesítésével; 

- az ökológiai élelmiszer- és termék-előállítási folyamatok – a teljes termékpálya – 
kockázatelemzésen alapuló nyomonkövetésére és ellenőrzésére; 

- komplex ökológiai gazdaság birtoktervezésére, fejlesztésére, menedzselésére 
különböző környezeti, gazdálkodási és gazdasági feltételek mellett, érvényesítve 
az egészség szempontjait is; 

- az ökológiai gazdálkodás szakmai problémáinak a tudomány eszköztárával 
történő feltárására és interdiszciplináris megközelítésére; 

- fejlesztési, kutatási és projektmunkák programjainak megfogalmazására és 
ezekbe történő bekapcsolódásra; 

- a megszerzett ökológiai gazdálkodási ismereteik szintetizálására, szaktudásuk 
továbbadására az agrárium szereplői számára; 

- folyamatosan figyelemmel kísérni a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-
biztonsági, élelmezés-egészségügyi, munkavédelmi előírásokat, valamint 
betartják és betartatják azokat; 

- ökológiai gazdálkodással foglalkozó vállalkozásoknál, szervezeteknél szerzett 
elméleti és gyakorlati tapasztalatok, ismeretek, gazdálkodási és 
gazdaságszervezési eljárások adaptálására. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

A képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, valamint 
tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a diplomadolgozat-
készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit értékben. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a különböző tantárgyak teljesítéséhez elkészített, komplex birtoktervhez 

kapcsolódó egyéni feladatok összefűzött benyújtása (csak a Gödöllői 
Campuson); 

- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 
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A hallgató a meghirdetett témák közül választhat vagy érdeklődési körének megfelelő 

téma kidolgozását kezdeményezheti az illetékes intézetben, tanszéken. 
 
A záróvizsga részei: 

- diplomadolgozat védés; 
- szaktárgyi komplex vizsga. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar): 

A szaktárgyi komplex vizsga témakörei a differenciált szakmai ismeretekből az 
alábbiak: 

- Az ökológiai gazdálkodás fogalma, irányzatai. 
- Tápanyag gazdálkodás az ökológiai gazdálkodásban. 
- Gyomszabályozás az ökológiai gazdálkodásban. 
- Talajművelés és vetésforgó kialakítása az ökológiai gazdálkodásban. 
- Kórokozók elleni védelem az ökológiai gazdálkodásban. 
- Kártevők elleni védelem az ökológiai gazdálkodásban. 
- Globális problémák, megújuló energiaforrások felhasználása az ökológiai 

gazdálkodásban. 
- Komposztálás és hulladékgazdálkodás kérdései. 
- Sövények és erdősávok szerepe az ökológiai gazdálkodásban. Agroforestry 

rendszerek. 
- Átállás az ökológiai gazdálkodásra. 
- Ökológiai minőségű szaporítóanyag előállítás kérdései. 
- Gyümölcstermesztés az ökológiai gazdálkodásban. 
- Szőlőtermesztés az ökológiai gazdálkodásban. 
- Zöldségtermesztés az ökológiai gazdálkodásban. 
- Szántóföldi növénytermesztés az ökológiai gazdálkodásban. 
- Ökológiai minőségű termékek marketingje. 
- Minősítés rendszere az ökológiai gazdálkodásban. Tanúsítványok. 
- Az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó rendeletek és szabályok, fontosabb hazai 

és nemzetközi szervezetek bemutatása. 
- Az állattenyésztés szerepe az ökológiai gazdálkodásban. 
- Alternatív növények jelentősége az ökológiai gazdálkodásban. 

A hallgatók a szaktárgyi komplex vizsga során 2 tételt húznak a felsorolt témakörökből. 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

A komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb tantárgyak ismeretanyagára 
épül. 

Növénytermesztés (szántóföldi, zöldség, gyümölcs, gyep) ökológiai gazdálkodás 
szempontú átállításának, kialakításának, megvalósításának, ellenőrzésének és 
tanúsításának sajátosságai egy növényfaj példáján keresztül. 

Abrakfogyasztó és növényevő állatok ökológiai gazdálkodás szempontú átállításának, 
takarmányozásának sajátosságai, tartási körülményeinek kialakítása, elhelyezésük, 
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betegségmegelőzésük és állategészségügyi kezelésük szempontjai egy haszonállat példáján 
keresztül, valamint ellenőrzésének és tanúsításának jellemzői. 

Az ökológiai termékfeldolgozás sajátosságai egy növényi/állati termék példáján, 
valamint a termékfeldolgozás ellenőrzésének és tanúsításának jellemzői. 

Ökológiai termékek értékesítésnek sajátosságai és marketing stratégiái. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 
  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
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Szőlész-borász mérnöki mesterképzési szak 
 

A Kárpát-medence valamennyi országában foglalkoznak szőlő- és bortermeléssel, a 
magyar szakmai hagyományok Európa-szerte elismertek. Jelenleg Magyarországon 
mintegy 5000 üzem foglalkozik bor előállításával és palackozásával. A szőlész és borász 
szakirányok népszerűsége ellenére korábban nem volt egységes a szakemberek képzése. A 
szőlész-borász képzésben vezető szerepet visz a Kertészettudományi Kar. A Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa, mint szakmaközi szervezet, ágazati stratégiai tervében hangsúllyal 
szerepel a súlyos szakemberhiány megoldása, az oktatás megerősítése, és az idegennyelvű 
oktatás. 

A képzés célja okleveles szőlész-borász mérnökök képzése, akik tisztában vannak a 
szakmájukat megalapozó interdiszciplináris alaptudományi (természettudományi és 
társadalomtudományi) ismeretkörökkel, ismerik a szőlő-bor ágazat, a borpiac jellemzőit, 
innovatív és naprakész eredményeit, a szakágazat évezredes hagyományait, befogadják e 
szakterület magyar kultúráját, európai, nemzetközi szemléletét, és készség szintjén 
használják a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményeit, tájékozottak a szőlő-bor 
ágazat működésének alapelveiben. Képesek e speciális szakterületen szerzett tudásuk 
nemzetközi körben történő művelésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben 
történő folytatására. 
 

Az mesterszakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc); 
- szakképzettség: okleveles szőlész-borász mérnök (Viticulture and Oenology 

Engineer). 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Bisztray György Dénes egyetemi tanár 
 
Képzési hely: Budapest (Kertészettudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

Az összefüggő 4 hetes szakmai gyakorlat teljesítése követelmény. Az intézmény által 
szervezett, a szakfelelős által jóváhagyott üzemi/ intézeti szakmai gyakorlatot a tanterv 
szerint ajánlott félévben ajánlott teljesíteni. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett okleveles szőlész-borász mérnökök az alaptudományokon nyugvó, 
specializált magas szintű szakmai és nyelvismerettel rendelkeznek, mely alkalmassá teszi 
őket vezetői és felsővezetői beosztások betöltésére - a korszerű termelésvezetésben, 
szervezésben, a forgalmazásban, a szaktanácsadásban, az érdekképviseleti szerveknél; 



336 
 

- az ágazati kutatás-fejlesztésben, és annak irányításában; 
- a nemzetközi kereskedelemben, a termelési és kutatási kooperációk 

kialakításában és működtetésében; 
- az EU programok tervezésében és végrehajtásában; 
- felsőfokú oktatásban és az idegen nyelvű szakképzésben, a szaksajtóban és 

szakmai médiában; 
- a szakmai információs hálózatok és szolgáltatói vállalkozások irányításában. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges, továbbá egy másik nyelvből alapfokú nyelvvizsga vagy két féléves 
igazolt szakmai nyelvi tanulmány. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának teljesítése, valamint az operatív tanterv 
szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a diplomamunka 
készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit értékben; 

- a 4 hetes szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A szakon a záróvizsga két részből áll: 

- szaktárgyi komplex vizsga 
- diplomamunka védés. 

 
A szaktárgyi komplex vizsga tárgyai 

A szaktárgyi komplex vizsga ismeretanyaga a kötelező alapozó tantárgyak, a 
differenciált szakmai ismeretek, valamint a választott specializációk ismeretanyagát 
tartalmazza. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 
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Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar) 
  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
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Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak 
 

A képzés célja olyan takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnökök képzése, akik 
rendelkeznek a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazatokkal kapcsolatos 
korszerű, alapelveiben az Európai Unió szabályrendszerében foglaltakkal azonos 
szemléletű, komplex ismeretanyaggal és felkészültek a takarmányozási ipar, valamint a 
takarmánygazdálkodás teljes vertikumának termékfejlesztési, termék-előállítási, 
ökonómiai, környezetvédelmi és minőségbiztosítási szakterületein mérnöki szintű tervezői 
és irányítói feladatok ellátására. A mesterszakon végzettek megszerzett ismereteik 
birtokában felkészültek arra, hogy munkájuk során a fenntarthatóság elvét képviseljék. A 
mesterszakon elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés 
keretében történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, BSc) 
- szakképzettség: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök (Nutrition 

and Feed Safety Engineer). 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 

- Gödöllő képzési helyen: Dr. Mézes Miklós egyetemi tanár 
- Keszthely képzési helyen: Dr. Pál László egyetemi docens 
- Kaposvár képzési helyen: Prof. Dr. Tossenberger János egyetemi tanár 

 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): Balláné dr. 
Erdélyi Márta egyetemi docens 

- Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): Dr. Pál László egyetemi docens 
 
Képzés nyelve: magyar 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

A szakmai gyakorlat négy hét időtartamú, önállóan teljesítendő, intézményen kívüli 
összefüggő szakmai gyakorlat. A szakmai gyakorlat takarmánygyártó, 
takarmánygazdálkodási vagy állattenyésztő üzemben, továbbá takarmányozással vagy 
állattenyésztéssel foglalkozó kutató-fejlesztő intézményben végezhető gyakorlat. 
 
Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): 

A szakmai gyakorlat a szakon önállóan teljesítendő, intézményen kívüli összefüggő 
szakmai gyakorlat, amely takarmányipari létesítményben, állattartó telepen, 
takarmányozási kutatásokkal alapfeladatként foglalkozó kutatóintézetben vagy 
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takarmányozástani kutatásokat végző intézményben teljesíthető. A gyakorlat célja a képzés 
során megszerzett elméleti tudás alkalmazása a takarmányozási gyakorlatban, adatgyűjtés 
a diplomadolgozathoz. A gyakorlat időtartama és helye: nappali munkarendben 4 hét (160 
óra), levelező munkarendben 2 hét (80 óra), melyet a hallgatónak a hallgatók számára 
„kiajánlott” vagy a hallgató által egyénileg választott és a szakfelelős által előzetesen 
jóváhagyott külső, olyan partnerszervezetnél kell eltölteni, ahol jelentős K+F+I tevékenység 
folyik, amelybe a hallgatók a gyakorlati idő alatt bekapcsolódhatnak. 

A szakmai (üzemi) gyakorlat részletes tájékoztatójának, valamint a gyakorlattal 
kapcsolatos dokumentumok elérhetősége: Kaposvári képzési hely (Agrár- és 
Környezettudományi Kar): NEPTUN TR. 

 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

A szakmai gyakorlat takarmányipari létesítményben, állattartó telepen, 
takarmányozási kutatásokkal alapfeladatként foglalkozó kutatóintézetben vagy 
takarmányozástani kutatásokat végző intézményben a képzés 4. félévében szervezett, négy 
hét (160 óra) időtartamú gyakorlat. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnökök az alaptudományokon 
nyugvó, specializált magas szintű szakmai és nyelvismerettel rendelkeznek, mely 
alkalmassá teszi őket vezetői és felsővezetői beosztások betöltésére az alábbi területeken: 

- termékpálya szemléletű minőségi takarmány előállítás; 
- hasznosítható természeti, gazdasági és társadalmi erőforrások felismerésére és 

azok komplex értékelése; 
- az agrárgazdaság és az agrárpolitika különböző döntési folyamataiban való 

részvétel; 
- a szakigazgatásban és az egyéb állami intézményrendszerekben szakértői 

feladatok ellátása; 
- szakágazati szaktanácsadás; 
- egyéni és társas vállalkozások működtetése és irányítása; 
- gazdasági állatok takarmányozásával összefüggő K+F+I projektek kialakítása és 

megvalósítása. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, 
valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit 
értékben. 
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Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

A diplomamunka témákat az alapozó és szakmai tantárgyakat oktató tanszékek 
hirdetik meg, de emellett lehetőség van a gyakorlat által igényelt téma kidolgozására is. A 
diplomamunkának saját vizsgálatokon, felméréseken és elemzéseken kell alapulnia. A 
hallgató a javasolt témák közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma 
kidolgozását kezdeményezheti az illetékes tanszéken. 
 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomadolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

A szakmai komplex vizsga felöleli a takarmányozástan és a takarmánybiztonság teljes 
ismeretanyagát, amely alapján a Bizottság kérdéseket tesz fel. 

Takarmány-alapanyagok: a napjainkban használatos és potenciális új alapanyagok 
táplálóanyag-tartalmának, hasznosítási lehetőségeinek és korlátainak ismeretkörei 
Takarmánygyártás: gyártástechnológiai ismeretek, takarmánytartósítási technológiák és 
abrakkeverék-gyártási technológiák ismeretkörei. 

Fajok takarmányozása: Kérődző fajok, sertés, baromfi fajok, nyúl, hal fajok, társállatok 
takarmányozásának specialitásai. 

Takarmányipar jogi szabályozása: takarmány-alapanyagok és adalékanyagok 
engedélyeztetésével, forgalmazásának szabályozásával kapcsolatos ismeretkörök. 
Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): 

A hallgatóknak a záróvizsga során komplex takarmányozási ismeretekről kell számot 
adnia. A számonkérés magában foglalja mindazon ismereteket, amelyeket a jelölt a képzés 
során a különböző tantárgyakban elsajátított. A záróvizsga tételről – szabad előadás 
formájában – a legfontosabb szakmai ismereteket szintetizálva kell a vizsgázónak felelnie 
és válaszolnia a vizsgabizottság által feltett kérdésekre. A záróvizsga témakörök 
összeállítását, aktualizálását a szakfelelős végzi, az adott záróvizsgaidőszakban aktuális 
témakörök a NEPTUN TR-ben kerülnek közzétételre a hallgatók számára. 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

A fontosabb gazdasági jelentőséggel bíró állatfajok, illetve társállatok (kutya, macska) 
takarmányozásának ismeretkörei. A fajokon belül a hasznosítási irányoknak megfelelően a 
táplálóanyag-szükségletek, takarmányozási technológiák, etethető takarmányok, 
takarmány-kiegészítők ismerete. A takarmányok tartósításának módszerei, a 
keveréktakarmány és premix gyártás munkafolyamatai. A takarmányozás hatásai az állati 
termékek minőségére, a biztonságos állati termék előállítás és takarmánybiztonság 
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ismeretkörei. A takarmányozás környezetvédelmi, minőségbiztosítási és ökonómiai 
aspektusai. 

A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb 4-6 tantárgy 
ismeretanyagára épül, mely alapján tételsor kerül kiadásra. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Agr%C3%A1r-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
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Tájépítész mérnöki mesterképzési szak 
 

Az MSc szintű tájépítész mérnöki mesterképzési szak célja széles látókörű, biztos 
elméleti tudással rendelkező, kreatív, lényeg- és problémaorientált, rugalmas 
gondolkodásra képes szakemberek képzése a tájépítészet széles tevékenységi körében 
adódó közterület-rendezési, zöldfelület-rendezési, településfejlesztési, településrendezési, 
tájrendezési, tájtervezési, tájfejlesztési, természet- és tájvédelmi, tájrehabilitációs és 
kertrekonstrukciós, valamint környezetügyi mérnöki és tervezési feladatoknak az 
ellátására. A tájépítészmérnök képzés során a hallgatókat a fenntarthatóság elvének 
megfelelően készítjük fel az ökológiai, a társadalmi, a gazdasági szempontok elemzésére, 
valamint a fejlesztés, rendezés és környezettervezés vizuális, térbeli és esztétikai 
szempontjaira. 

Az MSc szintű tájépítészmérnök oktatással olyan szakembereket kívánunk képezni, akik 
a települési környezet és a tájak fenntartható fejlesztésének, rendezésének, szépítésének, 
rehabilitációjának, értékvédelmének ill. a környezetminőség javításának a tervezési 
feladataira felkészültek, akik az ökológiai és műszaki szempontok mellett a társadalom 
igényeinek megfelelően alakítják a tájakat, továbbá képesek a tervezéssel és 
menedzseléssel összefüggő műszaki hatósági, szakhatósági, települési önkormányzati 
munkakörök, vezetői állások betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben 
történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc) 
- szakképzettség: okleveles tájépítész mérnök (Landscape Architect) 

 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Illyés Zsuzsanna egyetemi docens 
 
Képzési hely: Budapest (Tájépítészeti és Településtervezési Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat négy hét időtartamú, önállóan teljesítendő, intézményen kívüli 
összefüggő szakmai gyakorlat, melynek kredit értéke 5 kredit. A szakmai gyakorlat 
tervezési, táj- és kertépítész, építész, területrendezési vagy településtervezési tervezési 
jogosultsággal rendelkező mérnököt vagy szakértőt foglalkoztató tervező, fejlesztő vagy 
programirodában végezhető gyakorlat. 

Tájékoztató elérhetősége: https://tajk.szie.hu/msc-szakmai-gyakorlat-informaciok 
 
 
 
 

https://tajk.szie.hu/msc-szakmai-gyakorlat-informaciok
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A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett okleveles tájépítész mérnökök az alaptudományokon nyugvó, specializált 
magas szintű szakmai és nyelvismerettel rendelkeznek, mely alkalmassá teszi őket vezetői 
és felsővezetői beosztások betöltésére: 

- kert- és szabadtér tervezési, településrendezési szakági, területrendezési 
tervezési, ill. tájtervezési feladatkörökben; 

- tájrendezési, táj- ill. természetvédelmi, értékvédelmi, tájrehabilitációs 
feladatkörben; 

- területfejlesztési, környezetügyi középszintű és vezetői munkakörben; 
- önkormányzatok műszaki, településrendezési, zöldfelületi, környezetvédelmi 

középszintű és vezetői feladatainak körében; 
- természetvédelmi területek kezelőjeként, szakhatósági vezetői munkakörben, 

felelős hatósági vagy önkormányzati középszintű vezetőként; 
- kistérségi társulások, megyei önkormányzatok és régiók szakigazgatási és 

szakhatósági, középszintű és vezetői munkaköreiben. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, 
valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit 
értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 

tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy 
az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes tanszéken. 
 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomadolgozat védés. 
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Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb 4-6 tantárgy 

ismeretanyagára épül, mely alapján tételsor kerül kiadásra. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Budapest képzési helyen (Tájépítészeti és Településtervezési Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#T%C3%A1j%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti%20%C3%A9s%20Telep%C3%BCl%C3%A9stervez%C3%A9si%20Kar
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Természetvédelmi mérnöki mesterképzési szak 
 

Az MSc szintű természetvédelmi mérnök mesterképzési szak célja olyan széles 
látókörű, biztos elméleti tudással rendelkező, kreatív, lényeg- és problémaorientált, 
rugalmas gondolkodásra képes szakembereknek a képzése, akik képesek a 
természetvédelmi feladatok ellátására a közigazgatás területén, nemzetközi 
természetvédelmi szervezeteknél, természetvédelmi, vad- és halgazdálkodási, vadászati-, 
illetve halászati és horgászati szakigazgatási szerveknél és szakhatóságoknál. 
Természetvédelmi mérnök mesterszakon végzett hallgatóink vezetői szerepet vállalhatnak 
állat- és növénykertekben, vadasparkokban, múzeumokban és más bemutató 
intézményekben, továbbá irányítóként részt vehetnek a természetvédelem területén 
tevékenykedő mezőgazdasági és erdőgazdasági vállalkozások működtetésében. 

A természetvédelmi mérnök mesterképzéssel olyan szakembereket kívánunk képezni, 
akik képesek hazai és nemzetközi szinten a természetvédelem általános és sajátos 
feladatainak megtervezésére, szervezésére és irányítására. Megszerzett elméleti tudásuk 
alkalmazása során hatékonyan érvényesítik a természetvédelmi elveket és előírásokat. 
Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc) 
- szakképzettség: okleveles természetvédelmi mérnök (Nature Conservation 

Engineer) 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 

- Gödöllő képzési helyen: Dr. Czóbel Szilárd egyetemi docens 
- Keszthely képzési helyen: Dr. Kondorosy Előd egyetemi tanár 

Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 
- Gödöllő képzési hely (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): Dr. Grónás 

Viktor egyetemi docens 
- Keszthely képzési hely (Georgikon Campus): Dr. Kondorosy Előd egyetemi tanár 

 
Képzés nyelve: magyar 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése és a záróvizsga követelmények megegyeznek 
a nappali munkarendű képzéssel. A hallgatók tanóráira heti rendszerességgel pénteki 
és/vagy szombati napokon kerül sor. 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

A hallgatók tanóráira heti rendszerességgel pénteki és/vagy szombati napokon kerül 
sor. 
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Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

Az önállóan teljesítendő szakmai gyakorlat nappalis hallgatóknál négy hét, levelezős 
hallgatóknál egy hét időtartamú, intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlat. Az 
önálló szakmai gyakorlat természetvédelemhez kötődő tevékenységet folytató állami vagy 
civil természetvédelmi szervezetnél, szakigazgatási szerveknél és szakhatóságoknál 
végezhető gyakorlat. Ezen kívül mind a nappali, mind a levelező képzés keretében – a 
szükséges szakmai gyakorlat megszerzésének részeként – a tanterv magába foglal egy 
legalább 60 óra időtartamú komplex terepgyakorlatot. 

Tájékoztató elérhetősége: http://mkk.szie.hu/oktatas/gyakorlat-informaciok  
 
Keszthely képzési hely (Georgikon Kar): 

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél 
megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat (Terepgyakorlat I-III.) időtartama nappali 
tagozaton 4 hét, ami nagyrészt szaktanári vezetéssel terepgyakorlatként a Kárpát-medence 
természetközeli területein kerül megrendezésre.  

A gyakorlat szervezéséért és a szakmai felügyeletért az Állattudományi Tanszék a 
felelős. 

A gyakorlatról szakmai beszámolót kell készíteni, ami az elfogadás feltétele. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett okleveles természetvédelmi mérnökök az alaptudományokon nyugvó, 
specializált magas szintű szakmai és nyelvismerettel rendelkeznek, mely alkalmassá teszi 
őket vezetői és felsővezetői beosztások betöltésére: 

- közigazgatásban, nemzetközi természetvédelmi szervezeteknél 
-  természetvédelmi, vad- és halgazdálkodási, vadászati, halászati és horgászati 

szakigazgatási szerveknél és szakhatóságoknál,   
- állat- és növénykertekben, vadasparkokban, múzeumokban és más bemutató 

intézményekben.  
-  a természetvédelem területén tevékenykedő mezőgazdasági és erdőgazdasági 

vállalkozások működtetésében irányítóként részt vehetnek. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, 
valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit 
értékben. 

 
 
 

http://mkk.szie.hu/oktatas/gyakorlat-informaciok
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Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

A diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 
tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy 
az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési és javaslati munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák közül 
választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes tanszéken. 
 
A záróvizsga részei: 

- szakmai komplex vizsga; 
- diplomadolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb 12-14 tantárgy 
ismeretanyagára épül. 

Biodiverzitás-monitorozás, a NBmR felépítése és működése; Monitoring 
távérzékeléssel, a légi- és űrfelvételek kvantitatív elemzési módszerei a 
természetvédelemben; A természet és a vadvilág megőrzésének társadalmi kérdései; 
Természetvédelem nemzetközi helyzete és története; Globális környezeti rendszerek, 
Meadows-féle újabb világmodellek; Környezetpedagógia; Fenntarthatósági hatásvizsgálat, 
DPSIR modell ismertetése; Természetvédelmi politika; Természetvédelmi kezelési tervek és 
vagyongazdálkodás; Natura 2000 fajok és élőhelyek Európában; Ökoszisztéma 
szolgáltatások, MEA, CICES; Történeti kultúrtáj és klímaváltozás; Élőhelyek restaurációja; 
tájpotenciál-felmérés lépései, tájhasználat értékelése; Magas természeti értékű területek 
Magyarországon; Invázióbiológia; Kutatás-tervezés és tudományos kommunikáció; A világ 
védett élettelen természeti értékei; Nemzetközi (EU-s) természetvédelmi jog. 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

A Kárpát-medence természeti értékei, különös tekintettel a mai Magyarországra: az 
alapszakon tanultakra alapozva Magyarország tájegységeinek természeti értékeinek 
részletes ismertetése (földrajzi alapokkal, különös tekintettel a botanikai és zoológiai 
különlegességekre), a mai határokon kívüli terület vázlatos bemutatása. 

A szakmai szempontból legfontosabb ismeretek teljes kreditértéke mintegy 15 kredit 
(főleg Természetvédelmi biológia; Magyarország védett természeti területei; Táj- és 
vegetációtörténet; A Kárpát-medence természeti területei). A vizsga során a hallgató egy 
tételt húz a tételsorból. 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett komplex vizsga több részből áll, úgy 
részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga alapján 
kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembevételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési hely (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
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Vadgazda mérnöki mesterképzési szak 
 

Az MSc szintű képzés célja vadgazda mérnökök képzése, akik szakterületük gyakorlati 
és elméleti műveléséhez és irányításához, illetve annak ellenőrzéséhez szükséges szakmai, 
természettudományi, valamint - szakterületük gyakorlásához megfelelő - műszaki és 
gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. Ökológiai, környezettudatos, élelmiszerlánc 
szemlélettel képesek a természeti erőforrások megújítható, tartamos hasznosítására, az 
ökoszisztéma szolgáltatások felismerésére és értékelésére. Felkészültek tanulmányaik 
doktori képzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master; MSc) 
- szakképzettség: okleveles vadgazda mérnök (Wildlife Management Engineer) 

 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Prof. Dr. Heltai Miklós Gábor egyetemi tanár 
 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Gödöllő képzési hely (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): nappali vagy 
levelező munkarend 

- Csíkszereda képzési hely (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): levelező 
munkarend 

Képzés nyelve: 
- Gödöllő képzési hely (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): magyar és 

angol 
- Csíkszereda képzési hely (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): magyar 

 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől 
függően eltérhetnek egymástól. 

Gödöllő képzési helyen a levelező munkarendű képzés tanórái a szorgalmi időszakban 
2x1 hétre tömbösítve kerülnek megtartásra. 

Csíkszereda képzési helyen a levelező munkarendű képzés tanórái a szorgalmi 
időszakban hetenként péntekre és/vagy szombatra tömbösítve kerülnek megtartásra. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott két hét időtartamú 
gyakorlat. A szakmai gyarorlatot a hallgatók az egyetemmel szerződéses viszonyban álló 
szakmai szervezeteknél tölthetik el. Ezek jellemzően szakmailag kiemelkedő 
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vadgazdálkodási egységek, valamint az ágazat területén tevékenykedő más szervezetek 
lehetnek (szakmai szervezetek, állatkertek, államigazgatás, vadászati turizmus és 
kereskedelem). A szakmai gyakorlat külföldön is teljesíthető. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett okleveles vadgazda mérnökök az alaptudományokon nyugvó, specializált 
magas szintű szakmai és nyelvismerettel rendelkeznek, mely alkalmassá teszi őket vezetői 
és felsővezetői beosztások betöltésére: 

- Képes saját álláspont kialakítására és annak vitában történő megvédésére 
általános társadalmi, agrárgazdasági és speciális, a vadgazdálkodáshoz tartozó 
kérdésekben. 

- Ismeri, érti és alkalmazza a környezet és természet megóvásának alapelveit, 
azok vadgazdálkodással kapcsolatos előírásait. 

- Értő, elemző módon követi a vadgazdálkodás és a vadbiológia meghatározó 
hazai és nemzetközi szakirodalmát. 

- Képes a szakmai tevékenységével kapcsolatos jogszabályok önálló 
értelmezésére és alkalmazására. 

- Képes a vadgazdálkodás tevékenységrendszerének meghatározására, 
megtervezésére, megszervezésére. 

- A szervezet munkájának korszerűsítése érdekében képes a változtatás 
feltételeinek megteremtésére és a változtatás megvalósítására. 

- Képes a vadgazdálkodás ismeretrendszerét alkotó elképzelések különböző 
területeinek részletes analízisére, az átfogó és speciális összefüggések 
feltárására. 

- Képes a szakmai problémák beazonosítására, azok sokoldalú, interdiszciplináris 
megközelítésére, valamint a megoldásához szükséges részletes elvi és gyakorlati 
háttér feltárására, megfogalmazására. 

- Az agrárgazdaságra vonatkozó elemzéseit képes ágazatokon átívelően, 
összefüggéseiben, komplexen megfogalmazni és értékelni. 

- Az irányított szervezet munkáját, tevékenységét, gyakorlati problémáit 
tudományos igényességgel és megfelelő módszerekkel elemzi. 

- Képes szakterületén magyarul és idegen nyelven írásban és szóban 
megnyilvánulni, vitában részt venni. 

- A szakterület ismeretközvetítési technikáit, magyar és idegen nyelvű 
publikációs forrásait ismeri, feldolgozza, értelmezi és munkája során ezeket 
alkalmazza. 

- Képes korszerű informatikai eszközök alkalmazására, szakszerű és hatékony 
szóbeli és írásbeli kommunikációra. 

- Képes a mérnöki munka során az egyének és a társadalom egészségét 
támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítésére. 

- Nagyfokú önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések 
kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében. Mindezekért felelősséget 
vállal. 

- Végiggondolja és képviseli a vadászat-vadgazdálkodás etikai kérdéseit. 
Felelősséget érez a vadgazdálkodás vidéken betöltött szerepének alakulásában. 
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- Gyakorlati tapasztalatai birtokában önállóan dönt meghatározott 
munkafolyamatok megvalósítási módját, időzítését illetően. 

- Szakmai felelősségtudattal hoz döntéseket és vállalja döntéseinek 
következményeit. 

- Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepet az együttműködés kialakítására. 
- Egyenrangú partner a szakmai és szakterületek közötti kooperációban. Képes a 

meghatározott tevékenységek végrehajtásához szükséges feltételek. 
- biztosítására, a megvalósítás folyamatos irányítására és ellenőrzésére, illetve 

ennek megszervezésére. 
- Képes a vezetői tevékenység különböző funkcióinak gyakorlati végrehajtására, a 

vezetettek motiválására, teljesítményük értékelésére, a felmerülő konfliktusok 
jogszerű és hatásos kezelésére. 

- Képes team vagy projekt kialakítására, önálló irányítására. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, 
valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit 
értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A diplomaterv témákat a szaktanszék hirdeti meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 

tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy 
az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt is tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes tanszéken. 
 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomadolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök: Kommunikációs és vezetési ismeretek; vadbiológiai, 

genetikai és viselkedésökológiai ismeretek; európai uniós és nemzetközi szakmai, 
természetvédelmi és jogi, élelmiszerlánc-biztonság ismeretek; vadbiológiai kutatások és 
monitoring; ágazati értékbecslés és kárbecslés; integrált apróvad-, nagyvad- és élőhely-
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gazdálkodás; szakmapolitikai és nemzetközi vadgazdálkodási kérdések; megelőzés, higiénia 
és gyógykezelés a vadtartásban; vadfeldolgozás; vadászati turizmus; szakmai kultúra és 
etika. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarendben Gödöllő képzési helyen angol nyelven (Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar) 
 
Levelező munkarendben Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar) 
 
Levelező munkarendben Csíkszereda képzési helyen (Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
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Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak 
 

A képzés célja vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik 
birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és 
szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási 
folyamatokat felügyelik. Részletesen ismerik az európai és a magyarországi vidék- és 
területfejlesztés működésének sajátosságait (a mezőgazdaság vidékmegtartó és fejlesztő 
szerepét) és a sajátosságok okait. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve 
vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő 
folytatására. 

A vidékfejlesztő és agrármérnök képzés mindenekelőtt agrár, gazdasági, 
menedzsment, vidékszociológiai, valamint területfejlesztési ismeretekre építve a 
fenntartható fejlődés és a vidéki térségek mai problémáinak megértésére, a fejlesztések 
lehetséges irányainak meghatározásában való közreműködésre, a konkrét fejlesztési 
programok megfogalmazására, azok megvalósításának menedzselésére és a folyamatok 
monitoringjának végzésére lesz alkalmas. 

A széleskörű menedzsment- és vidékfejlesztési megalapozás kiváló lehetőséget teremt 
egyrészt a különböző munkakörülményekben történő ismeret-adaptálásra, másrészt a 
specializáció révén egy-egy területen történő intenzív elmélyülésre. 

Munkahelyként a saját és társas vállalkozások, szövetkezetek, pénzintézetek, 
biztosítótársaságok, önkormányzatok, a szakigazgatás hivatalai, szaktanácsadó szervezetek 
határozhatók meg, ahol a fenti tevékenységeket alapvetően közép és felsőszintű vezetői 
beosztásban képesek ellátni. Ezeket a képességeket az uniós programok – ideértve a 
Nemzeti Fejlesztési Tervet – megvalósítása során is kiválóan lehet kamatoztatni. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc) 
- szakképzettség: okleveles vidékfejlesztő agrármérnök (Rural Development 

Engineer) 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelősök: 

- Gödöllői Campus: Prof. Dr. Tóth Tamás egyetemi tanár 
- Georgikon Campus: Dr. habil. Bacsi Zsuzsanna egyetemi docens 
- Gyöngyösi Campus: Dr. Koncz Gábor egyetemi docens 
- Kaposvári Campus: Prof. Dr. Fertő Imre egyetemi tanár 

 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Gödöllő, Budapest, Szarvas, Csíkszereda és Zenta képzési helyeken (Gazdaság- 
és Társadalomtudományi Kar) 

- Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): Dr. Koncz Gábor egyetemi docens 
- Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar): Prof. Dr. Fertő Imre 

egyetemi tanár 
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- Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): Dr. habil. Bacsi Zsuzsanna egyetemi 
docens 

 
Képzés nyelve: magyar és angol 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől 
függően eltérhetnek egymástól. 

Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): a hallgatók tanóráira heti rendszerességgel 
pénteki és/vagy szombati napokon kerül sor. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Gödöllő, Budapest, Szarvas, Csíkszereda és Zenta képzési helyeken (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar): 

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott legalább hat hét időtartamú 
gyakorlat., melynek kredit értéke 7 kredit. 
 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott legalább hat hét időtartamú 
gyakorlat. 
 
Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar): 

A hallgató tanulmányai során köteles hat hetes szakmai gyakorlaton részt venni. 
Gyakorlóhelyként olyan céget vagy költségvetési szervet célszerű választani, amelynek 
tevékenysége közvetlenül kapcsolódik a vidékfejlesztéshez és/vagy vidéki térségben 
helyezkedik el, ezáltal legalább közvetetten hatást gyakorol a térség gazdaságára és 
társadalmára. Lehetőség szerint kapcsolódik a diplomadolgozat témájához. Levelező 
tagozatos hallgatók szakmai gyakorlatukat a munkáltatójuknál is eltölthetik, amennyiben a 
fenti feltételeknek megfelel. A szakmai gyakorlati hely kiválasztását az arra szolgáló Fogadó 
nyilatkozat nyomtatványon kell megadni. 

Szakmai gyakorlatra az a hallgató bocsátható, aki Szakszeminárium 1. kurzusát 
eredményesen teljesítette. A hat hetet egy helyen és egybefüggően kell eltölteni. Annak 
adminisztrációjával kapcsolatban a gyakorlati és duális képzési koordinátor ad 
tájékoztatást. A gyakorlatot a szak mintatanterve szerinti negyedik (utolsó) félévben, a 
szorgalmi időszak 6-12. hetében kell teljesíteni. 

Részletes információk a Neptun Meet Street GTK oktatással kapcsolatos 
dokumentumok felületen találhatók. 
 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény 
tanterve határoz meg. A szakmai gyakorlati hely és a gyakorlat időpontja adatait a 
következő tartalmú adatlapon kell megadni. 
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A gyakorlat elvégzését a gyakorlati hely által kiállított igazolás, valamint a hallgató által 
készített beszámolónak a képzési koordinátor felé történő benyújtásával igazolja a hallgató. 
Részletes tájékoztató a kari honlapon (https://felveteli.georgikon.szie.hu/msc-
szakok/videkfejlesztesi-agrarmernok-msc-szak) 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett okleveles vidékfejlesztési mérnökök specializált magas szintű szakmai és 
nyelvismerettel rendelkeznek, mely alkalmassá teszi őket vezetői és felsővezetői 
beosztások betöltésére mivel az itt végzett hallgató: 

- Ismeri a vidékfejlesztéssel rokon természet- és gazdaságtudományi területek 
fontosabb összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket. 

- Ismeri és érti a szakterületén lejátszódó folyamatokat (az agrárgazdálkodás 
biológiai, műszaki, logisztikai, kereskedelmi, élelmiszerlánc-biztonsági, 
jogszabályi feltételrendszerét, társadalmi beágyazottságát), a köztük lévő 
összefüggéseket. 

- Részletesen ismeri a vidék- és területfejlesztés működésének sajátosságait (a 
mezőgazdaság vidékmegtartó és fejlesztő szerepét) és a sajátosságok okait. 

- Ismeri az emberi jólét és az agrárágazat kapcsolatát, az agrárágazat kulturális 
relációit, kultúrákon átívelő szerepét, vidékszociológiai hagyományait. 

- Részletesen ismeri a vidékfejlesztési gyakorlatban használt informatikai és 
programozási eszközöket, módszereket, tisztában van ezek jogi szabályozásával. 

- Részletesen ismeri – hazai és nemzetközi relációban egyaránt – a vidékfejlesztési 
szakterület tevékenység-rendszerének tervezési, megvalósítási, végrehajtási 
módszereit, szabályait és a kapcsolódó sajátosságokat, különösen az 
agrárinformációs csatornákra. 

- Ismeri a vidékgazdaság, a társadalom és az agrárágazat viszonyát, a 
közösségfejlesztés társadalmi szükségességét, a kapcsolódó környezetpolitikai 
összefüggéseket. 

- Rendelkezik a vidékfejlesztési szakterületen alkalmazható általános és az 
agrárgazdaság egészében alkalmazható korszerű vezetéselméleti és alkalmazott 
pszichológiai ismeretekkel. 

- Ismeri a vidékfejlesztés jogszabályi környezetét, a vezetési funkciók különböző 
szintjeit, értékelésének módszereit, valamint a konfliktuskezelési technikákat. 

- Ismeri a team- és projektmunka sajátosságait, rendelkezik vezetői ismeretekkel, 
vidékfejlesztési programok menedzselési technikáival, településfejlesztési 
módszerekkel. 

- Ismeri a vidékfejlesztés és a vele szorosan összefüggő területek 
(természettudományi, közgazdasági, jogi) gazdasági rendszerek működésének 
hatékonyságát korlátozó tényezőket. 

- Ismeri a vidékfejlesztés környezet- és természetvédelmi aspektusait. 
- Ismeri a K+F+I stratégiai szerepét az agrárgazdaságban. Van rálátása az Európai 

Unió, a szakpolitika és a vállalati szintű K+F+I tevékenységek összefüggéseire, a 
fennálló üzem- és gazdaságtani kölcsönhatásokra. 

- Ismeri a vidékfejlesztés sajátos kutatási módszereit, absztrakciós technikáit, az 
elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait, logisztikai irányait. 

https://felveteli.georgikon.szie.hu/msc-szakok/videkfejlesztesi-agrarmernok-msc-szak
https://felveteli.georgikon.szie.hu/msc-szakok/videkfejlesztesi-agrarmernok-msc-szak
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- Ismeri a szakszerű és hatékony szóbeli, írásbeli és hálózati kommunikáció 
módszereit és eszközeit, amelyeket a termelők, a vidékgazdaságban dolgozókkal 
való kommunikációban alkalmaz. 

- Ismeri a korszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási irányokat, a 
munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése 
érdekében. 

- Ismeri az egészséget meghatározó tényezőket, a társadalmi, gazdasági 
folyamatok egészségre gyakorolt hatásait. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, 
valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit 
értékben. 

 
Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 

tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy 
az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes tanszéken. 
 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomadolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Gödöllő, Budapest, Szarvas, Csíkszereda és Zenta képzési helyeken (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar): 

A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb 5 tantárgy 
ismeretanyagára épül (Agrárpolitika, Regionális gazdaságfejlesztés és menedzsment, 
Térségi tervezés és programozás, Integrált területfejlesztés, Vidékgazdaság), mely alapján 
tételsor kerül kiadásra. 
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Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 
A záróvizsgán a vidékfejlesztéshez kapcsolódó ismeretek komplex számonkérése 

történik. A záróvizsga kérdésekben megfogalmazott témakörök: agrár-, vidék- és 
környezetpolitika, településfejlesztés, vidékgazdaságtan, vidékszociológia és 
közösségfejlesztés, integrált terület- és vidékfejlesztés, térségi tervezés és programozás, 
helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, a vidékkutatás módszertana. 
Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar): 

Vidék mester szigorlat (4. félév): A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból 
legfontosabb 4-6 tantárgy ismeretanyagára épül, mely alapján tételsor kerül kiadásra. 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

Az alábbi tárgyak ismeretanyagát felölelő komplex számonkérés: 
- Agrárpolitika 

- Agrárpolitikai programok elemzése 

-  Vidék- és környezetpolitika 

- Vidékgazdaságtan 

-  Integrált területfejlesztés 

- Térségi tervezés és programozás 

- Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarendben Gödöllő és Budapest képzési helyen magyar nyelven (Gazdaság- 
és Társadalomtudományi Kar) 
 
Nappali munkarendben Gödöllő képzési helyen angol nyelven Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Nappali munkarendben Gyöngyös képzési helyen magyar nyelven (Károly Róbert Kar) 
 

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
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Nappali munkarendben Kaposvár képzési helyen magyar nyelven (Gazdaságtudományi 
Kar) 
 
Nappali munkarendben Keszthely képzési helyen magyar nyelven (Georgikon Kar) 
 
Levelező munkarendben Gödöllő, Budapest, Szarvas, Csíkszereda és Zenta képzési 
helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 
 
Levelező munkarendben Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Levelező munkarendben Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar) 
 
Levelező munkarendben Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 
 

Neveléstudomány mesterképzési szak 
 

Az MA szintű neveléstudomány mesterképzési szak célja olyan szakemberek képzése, 
akik megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány területén. Képesek a 
köznevelésben és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és alkalmazói 
feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a 
fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy 
hazai eredményeit kommunikálni. 
A választható specializációk céljai 

Kora gyermekkori intervenció. A specializáció célja az iskoláskor előtti gyermekekkel 
foglalkozó szakemberek felkészültségének növelése a családpolitika, a családi életre 
nevelés, a kisgyermekek napközbeni ellátása, a kora gyermekkori intervenció rendszerének 
működése és az abban érintett szakemberek együttműködése területén. 

Fenntarthatóságra nevelés. A specializáció  célja, hogy a közoktatásban dolgozó 
szakemberek természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretei a mai kor 
kihívásainak megfelelőek legyenek. A specializáció az érdeklődőket megismerteti az 
ökológia, a természetvédelem elméleti alapjaival, a felelős állattartás pedagógiai 
hátterével, a természeti környezet bemutatásának módszereivel, a fenntarthatóság 
tudományos alapjaival, valamint a természettudományos kutatás módszertanával.  

Olvasáspedagógia: A specializáció célja, hogy megismertesse az olvasóvá válás 
folyamatát befolyásoló tényezőket és segítséget nyújtson a különböző életkorú gyermekek 
olvasóvá nevelésében. Különös figyelmet fordít a szövegértés-fejlesztés lehetőségeire, az 
olvasási stratégiák tanításától azok tudatos használatáig. A specializáció az 
olvasásszociológiai kutatások eredményeivel, olvasáspedagógiai vizsgálatokkal, illetve az 
olvasáskutatás egyéb területeivel (például szemkamerás kutatásokkal) is foglalkozik.  
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és 
kimeneti követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, Ma) 
- szakképzettség: okleveles neveléstudomány szakos bölcsész (Educational 

Scientist) 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
Szakfelelős: Prof. Dr. Perjés István András egyetemi tanár 
Képzési hely: Kaposvár (Pedagógiai Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 

A neveléstudományi mesterszakon a hallgatók a második félévben választanak 
specializációt, a specializációs tantárgyak hallgatása a harmadik félévben kezdődik. A 
mesterszakhoz választható specializációk egyrészt a korosztályos nevelés/gondozás egyik 
kiemelten fontos területén, a kora gyermekkor intervenciójában, másrészt az intézményes 
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nevelés globális magatartástudományi vonatkozásával, a fenntarthatóság területén, 
harmadrészt pedig a tanítási-tanulási folyamat egyik alapfeltételével, információ-
feldolgozást lehetővé tevő olvasáspedagógiai ismeretekkel mélyítheti el a mesterszakon 
szerzett tudást. A szak elméleti ismereteit a hallgatók a specializációnak megfelelő 
intézményben folytatott gyakorlaton fejleszthetik procedurális tudássá. 
 
A hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak egyet: 

- Kora gyermekkori intervenció specializáció; 
- Fenntarthatóságra nevelés specializáció; 
- Olvasáspedagógia specializáció. 

 
A specializáció indítását alapvetően az alábbi tényezők határozzák meg: 

A hallgatók választása. A hallgatók második félévük megkezdésekor tájékoztatást 
kapnak a specializációkról, majd az érdeklődésük és a tájékoztatók alapján választanak. A 
választás a NEPTUN TR-ben történik. A tájékoztatót követő héten a hallgatók a rendszerben 
bejelölik, hogy melyik specializációt szeretnék elsődlegesen, illetve másodlagosan 
választani. Ezt követően az oktatási dékánhelyettes összesíti a választás eredményeit, a 
szakfelelőssel és a dékánnal közösen döntést hoznak arról, hogy melyik specializációs 
képzés indul a harmadik félévtől kezdődően. Azokról a specializációkról, amelyekre kis 
számban jelentkeztek hallgatók – jelentkezésük sorrendjében – átirányításra kerülnek 
olyan területre, amelyet többen jelöltek meg. Egy specializáció minimum 5 fővel indul. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat követelményei: A szakmai gyakorlat a köznevelés- és a 
felsőoktatás különböző színterein, intézményeiben végzett terepmunka, amelynek 
időtartamát a specializációkhoz kapcsolódóan a képzés tanterve határozza meg. 

Tájékoztató elérhetősége: A kari gyakorlati képzésre vonatkozó leírás – Útmutató és 
Ügyrend a hallgatók gyakorlati képzésének dokumentálásáról – a Neptun Meet Street-en 
elérhető.  
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett neveléstudomány szakos bölcsészek az alaptudományokon nyugvó, 
specializált magas szintű szakmai és nyelvismerettel rendelkeznek, mely alkalmassá teszi 
őket vezetői és felsővezetői beosztások betöltésére: 

- Képesek a neveléstudomány és társdiszciplínák köréből származó információk 
gyűjtésében, hazai és nemzetközi adatbázisok kezelésében releváns nézőpontok 
szerint képesek választani, ezeket feladataikban felhasználni, önállóan 
alkalmazni. 

- Alkalmazzák az interdiszciplináris modelleket, képesek egy adott probléma több 
szempontú elemzésére, ami a reális helyzetértelmezést és a konkrét 
szituációkban történő hatékony alternatív megoldásokat is lehetővé teszi. 

- Elemzéseikben alkalmazzák a multi- és interkulturális szemlélet összefüggéseit, 
ezeket kezdeményezően hasznosítják munkájában. 

- Képesek összehasonlítani a kutatási eredményeket a pedagógiai gyakorlattal. 
- Képesek gyakorlati implementációs javaslatokat megfogalmazni. 
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- Képesek kisebb önálló és csoportos kutatási projekteket tervezésére és 
kivitelezésére, biztonsággal és önállóan tudják használni a kvantitatív és 
kvalitatív kutatási módszereket, biztonsággal alkalmaznak matematikai 
statisztikai eljárásokat. 

- Képesek önálló szempontok szerint szakmai anyagok elkészítésére, kutatási 
eredményeiknek objektív bemutatására, elemzésére, és rövidebb szakmai 
tanulmányok önálló megírására. 

- A tanulás sajátosságainak ismerete alapján képesek az adott életkori 
sajátosságok figyelembevételével megfelelő képzési feltételek megteremtésére, 
valamint egyéni tanulási utak megtervezésének segítésére. 

- Képesek értelmezni a szaktudományos vitákat, össze tudják hasonlítani a 
különböző álláspontok argumentumait, képesek azokat interpretálni. 

- Képesek szakmájukat meghatározó dokumentumokat véleményezni, értékelni, 
intézményi szintű dokumentumokat összeállítani. 

- A lehetőségek és korlátok figyelembe vételével képesek az intézmény szervezeti 
működésének kritikai elemzésére. 

- Magas szintű szakmai kommunikációra képesek szóban és írásban, ehhez alkotó 
módon alkalmazni a web-es információszerzési technikákat. Képesek egy idegen 
nyelven magas szintű szakmai szövegértelmezésre és alapszintű szakmai 
kommunikációra. 

- Differenciáltan és adaptívan kommunikálnak szakmai közegben, és pedagógiai 
szituációkban, szakmai kommunikációs helyzeteket képesek irányítani, 
moderálni. 

- Képesek pályázatokat önállóan kezdeményezni, tervezni, lebonyolítani, 
értékelni. 

- Képesek szakmai közösséget építeni. 
- Pedagógiai szakmai tudásukat felhasználva, az adott munkahelye elvárásait 

figyelembe véve képesek munkavállalói jogait érvényesíteni. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozatú diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, 
valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit 
értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- az Egyetem felé fennálló tartozások kiegyenlítése. 
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A diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 
tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv témát. A diplomamunka elkészítésével a 
hallgató igazolja, hogy az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv 
saját vizsgálati, felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a 
javasolt témák közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását 
kezdeményezheti az illetékes tanszéken. 
 
A záróvizsga részei: 

- szakdolgozat bemutatása és védése,  
- szóbeli komplex szaktárgyi vizsga. 

 
A záróvizsga két részből áll: 
Első eleme a szakdolgozat bemutatása és védése 

A szakdolgozat azt bizonyítja, hogy a hallgató képes a végzettségéhez kapcsolódó 
szakterületen önálló feladatmegoldásra, témafeldolgozásra. Ez jelentheti a szakirodalom és 
a neveléstudomány szakterületein folyó kutatások eredményeinek elemző, célzott 
felhasználását, és/vagy pedig a hallgató saját empirikus kutatási eredményeinek 
bemutatását. A Neveléstudomány mesterszak jellegének megfelelően gyakorlati 
relevanciával is rendelkező elméleti-empirikus kutatási témák/feldolgozási módszerek 
javasoltak. 
Második eleme a két tétel húzásából álló komplex vizsga: 

- az egyik tételsor (Törzstárgyi tematika) az általános témaköröket tartalmazza, 
amely komplex módon foglalja magába a neveléstudomány mesterszakon 
elsajátított ismereteket; 

- a másik tételsor (Specializációs tematika) hallgató által választott specializáció 
ismereteihez kapcsolódó komplex szóbeli vizsga. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
A törzsanyag ismeretkörei: 

a) Elméleti és történeti pedagógia. 
b) Az intézményes nevelés interdiszciplináris aspektusai. 
c) Tanuláselméletek, tanulási környezetek. 
d) Az oktatási rendszer szabályozásának általános keretei. 
e) A nevelés, oktatás és képzés pszichológiai, társadalmi, politikai, jogi háttere. 
f) A nevelés-, oktatás-, és művelődéskutatás főbb területei és azok kutatás-

módszertana. Az iskolai eredményesség hazai és nemzetközi vizsgálatai.  
g) A nevelés és oktatás iskolai, valamint iskolán kívüli intézményrendszerei. 
h) Az intézmények szervezetelméleti értelmezései. 
i) Az intézményi szervezetfejlesztés aspektusai. 
j) A szervezetfejlesztés támogatásának intézményes és szocializációs formái. 

Specializációs tematika: 
Kora gyermekkori intervenció specializáció: 

a) A család mint társadalmi intézmény. 
b) Népesedéspolitika, a családtámogatás hazai és nemzetközi modelljei. 
c) A kora gyermekkori intervenció elméleti megközelítései. 
d) A kora gyermekkori intervenció kutatásának irányai és eredményei. 
e) A gyermeki fejlődés. 
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f) Az atipikus fejlődésmenet. 
g) A kora gyermekkori intervenció rendszere és működése. 
h) A pedagógiai tanácsadás a kora gyermekkori intervencióban. 
i) Szülőtámogató programok a kora gyermekkori intervencióban. 

Fenntarthatóságra nevelés specializáció: 
a) A fenntartható fejlődés történeti előzményei, kulturális összefüggései. 
b) A fenntartható fejlődés globális, lokális és regionális szinten. 
c) Az ökológiai fenntarthatóságra nevelés lehetőségei. 
d) Fenntarthatóságra nevelés a közoktatásban. 
e) A fenntarthatóságra nevelés sajátos lehetőségei. 
f) A fenntarthatóságra nevelés intézményen kívüli helyszínei. 
g) A fenntartható fejlődés indikátorai. 

Olvasáspedagógia specializáció: 
a) Olvasási stratégiák, szövegértő olvasás. 
b) Az olvasáskutatás hazai és nemzetközi eredményei. 
c) Az olvasástanítás, olvasás-pedagógia módszertana. 
d) Az értő olvasás fejlesztése. 
e) E-olvasási szokások. 
f) Az olvasási környezet pedagógiai fejlesztése. 
g) Olvasási nehézségekkel küzdő tizenévesek kezelése. 

 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Pedagógiai Kar) 
 
Levelező munkarend Kaposvár képzési helyen (Pedagógiai Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Pedag%C3%B3giai%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Pedag%C3%B3giai%20Kar
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GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET 
 

Ellátásilánc-menedzsment mesterképzési szak 
 

A képzés célja ellátásilánc-menedzserek képzése, akik az integrált vállalati logisztikai 
menedzsment összefüggéseit átlátva képesek a vállalati logisztikai rendszer és a 
vállalatokat átfogó ellátási láncok irányítására. A szükséges elméleti tudás birtokában, 
illetve a modern gyakorlati megoldások ismeretében képesek a vállalaton belüli, illetve a 
vállalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, elemzésére és fejlesztésére, illetve 
azok hatékony vezetésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő 
folytatására. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc) 
- szakképzettség: okleveles ellátásilánc menedzser (Supply Chain Manager) 

 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája:  állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Gyenge Balázs egyetemi docens 
 
Képzési helyek: Budapest és Gödöllő (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar és angol 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 
A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől 
függően eltérhetnek egymástól. 
Budapesti képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Péntek délutáni és 
szombati időpontokban a félév során 
Gödöllői képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): A félév megkezdése 
előtt, tömbösített szervezésben 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az mesterfokozat birtokában az ellátásilánc-menedzser: 
a) tudása 

- Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro 
szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri 
a meghatározó gazdasági tényeket. 
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- Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti 
határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, 
különös tekintettel az intézményi környezetre. 

- Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a 
tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. 

- Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az 
információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-
statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. 
Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet, projekttervezési és -vezetési 
szabályait, szakmai és etikai normáit. 

- Ismeri és érti a vállalati logisztikai folyamatok, illetve az ellátásilánc működésére 
ható meghatározó üzleti és technikai folyamatokat. 

- Ismeri a logisztika és ellátásilánc-menedzsment területének meghatározó 
kutatási irányait, azok fogalomrendszerét és a kutatáshoz szükséges 
módszertani alapokat. 

- Részletekbe menően ismeri az ellátási lánc menedzsment modern üzleti 
megoldásainak eszköztárát és az ellátási lánc hatékony menedzsmentjét 
támogató informatikai megoldásokat. 

- Jól ismeri a logisztikai rendszer belső felépítését, a logisztikai folyamatok és 
rendszerek, tervezési, elemzési és fejlesztési módszereit és eljárásait. 

- Ismeri a logisztika, illetve egyes alrendszerei és az ellátásilánc teljesítményének 
értékelésére alkalmas technikákat. 

b) képességei 
- Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat 

fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek 
alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák 
kialakítására, döntések meghozatalára változó hazai és nemzetközi 
környezetben, illetve szervezeti kultúrában is. 

- A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően közepes és 
nagyméretű vállalkozást, komplex szervezeti egységet vezet, gazdálkodó 
szervezetben átfogó gazdasági funkciót lát el, összetett gazdálkodási 
folyamatokat tervez, irányít, az erőforrásokkal gazdálkodik. Nemzetközi, 
multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre. 

- Képes a vállalati versenyképességet támogató logisztikai fejlesztések és 
célkitűzések megfogalmazására. 

- Képes a logisztikai folyamat elvárásainak és teljesítményének más vállalati 
funkcióval történő hatékony összehangolására. 

- Képes a vállalati logisztikai folyamatok rendszerszemléletű és a folyamatokat 
középpontba helyező irányítására és fejlesztésére. 

- Képes a hatékonyabb ellátásilánc-menedzsment eszközeinek vállalatspecifikus 
meghatározására. 

- Képes a logisztika és ellátásilánc-menedzsment meghatározó kutatási területein 
önálló kutatási probléma megfogalmazására és a kutatás végrehajtására. 

c) attitűdje 
- Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, 

innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében. 
- Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt. 
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- Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, 
illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a 
szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékre (ide 
értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is). 

- Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait 
és beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja. 

- Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt. 
- Nyitott és befogadó az ellátásilánc-menedzsment lehetőségei és a gyakorlat új 

eredményei, valamint a társadalmi-gazdasági-jogi környezet szakterületét 
érintő változások iránt. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is 

önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, 
önállóan lát el gazdasági elemző, döntés előkészítő, tanácsadói feladatokat. 

- Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást, vagy nagyobb 
szervezetet, szervezeti egységet is. 

- Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért, 
vállalkozásáért, az alkalmazottakért. Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi 
saját és beosztottai szakmai és általános fejlődését, azokért felelősséget vállal 
és visel. 

- A szakmai feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a 
releváns ellátásilánc-menedzsment problémamegoldási módszereket. 

- Kutatási-fejlesztési és projektcsoportokhoz csatlakozva – a csoportok tagjaival 
együttműködve – megszerzett ismereteit, gyakorlati tapasztalatait, képességeit 
és készségeit mozgósítja. 

- Képviseli, betartja és betartatja a szervezet etikai normáit, szükség esetén 
kezdeményezi azok továbbfejlesztését. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú 
(B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag 
elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű 
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit és a diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése 
összesen 120 kredit értékben; 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 
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A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- diplomadolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

A mesterszakon tanulmányaikat megkezdő hallgatók a kötelező szaktárgyak 
ismeretanyagából tesznek komplex vizsgát: 

a) A szaktárgyi komplex vizsga („A” tételek) lefedik a közgazdasági elméleti 
alapokat és az ellátási-, logisztikai szakmai törzsanyagot. A vizsga során a 
hallgató egy tételt húz a tételsorból. 

b) A gyakorlati ismeretek anyagából („B” tételek) a hallgató szintén egy tételt húz 
a záróvizsga során, melyek kapcsolhatók az A tételek ismeretköreihez is. 

Az „A” és „B” tételsorokat az érintett tárgyfelelősök bevonásával a szakfelelős állítja 
össze minden tanévben. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Gödöllő és Budapest képzési helyen (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Gödöllő és Budapest képzési helyen (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
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Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szak 
 

Az MA szintű emberi erőforrás tanácsadó mesterszak célja olyan szakemberek 
képzése, akik humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris 
szemléletük birtokában képesek a szervezetek, a munka, a munkavállalás és a képzés 
világában részletes analízisre, átfogó és speciális összefüggések megfogalmazására, a 
tanácsadó és értékelő tevékenységre. Adott munkahely különböző szakmai elvárásainak 
megfelelően használják fel szakmai tudásukat, támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az 
oktatás makroszintű folyamatait; képesek a speciális szakmai problémák azonosítására és 
a megoldáshoz szükséges gyakorlati feladatok megfogalmazására. Segítik az egyéneket 
pályatervezési döntéseik meghozatalában, tanácsadási tevékenységüket meghatározza a 
munkaerő-piaci és szervezeti folyamatok ismerete. Felkészültek tanulmányaik doktori 
képzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MA); 
- szakképzettség: okleveles emberi erőforrás tanácsadó (Human Resource 

Counsellor). 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
Szakfelelős: Dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens 
Képzési hely: Gödöllő és Budapest (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat általános szakmai gyakorlatot (30 óra), intenzív terepgyakorlatot 
(110 óra) és további intézményen kívüli gyakorlatot (30 óra) foglal magába. A teljes 
gyakorlat kreditértéke a képzésen belül 13 kredit. 

A gyakorlat célja, hogy a hallgató a munkája során valamely szervezetnél felmerült 
probléma megoldásán dolgozzon. A gyakorlat helyszínét a hallgató szabadon választhatja 
meg olyan területen, ahol a szakkal kapcsolatos témák értelmezhetőek, problémák 
azonosíthatók (ez lehet bármely termeléssel, szolgáltatással, kereskedelemmel kapcsolatos 
tevékenységet folytató vállalkozás, illetve az állami szféra valamennyi területe (oktatás, 
képzés, munkaügy, ellenőrzés). 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A végzett okleveles emberi erőforrás tanácsadó 
a) tudása 

- Átfogóan ismeri és érti a szervezetek működési jellemzőit, gazdasági és 
társadalmi szerepüket. 

- Ismeri az erőforrások, a tényezők és jelenségek összefüggéseit, az erőforrások 
felhasználásának szabályait és törvényszerűségeit.  
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- Mélyrehatóan ismeri az emberierőforrás-gazdálkodás feladatait és módszereit, 
a munkanélküliség és a szervezetek piaci alkalmazkodásának ok-okozati 
összefüggéseit, a munkaügyi kapcsolatok rendszerét. 

- Átfogóan, összefüggéseiben is ismeri és érti a munkaerő-piaci és 
foglalkoztatáspolitikai folyamatokat, a munka világának rétegspecifikus-, 
regionális- és térségi összefüggéseit. 

- Ismeri az Európai Unióban zajló folyamatokat, felismeri azok hatását a hazai 
rendszerekre. 

- Összehasonlításában is ismeri az európai és az Európán kívüli kultúra, 
munkakultúra specifikációit, a multikulturalitás jelenségét, érti annak a 
szervezeti működéssel összefüggő folyamatait.  

- Mélyrehatóan ismeri a tanácsadási és pályatervezési tevékenységet 
megalapozó általános és specifikus andragógiai és pszichológiai jellemzőket, 
azok gyakorlati alkalmazását. 

- Mélyrehatóan ismeri a tanácsadás módszereit, az alkalmazás etikai feltételeit, 
felismeri az eltéréseket és azonosságokat a pszichológiai tanácsadással 
összefüggésben. 

- Ismeri a tanácsadás folyamatában alkalmazható kommunikációs technikákat, a 
személyközi és társadalmi kommunikáció összefüggéseit. 

- Átfogóan ismeri a személyiséggel összefüggő és szociálisan befolyásolt 
pszichikus folyamatokat, a társas érintkezések és kölcsönhatások szerepét, az 
egyén és a csoport viszonyát, a személyközi és munkahelyi konfliktusok 
rendszerét. 

- Átfogóan ismeri és érti a tanulás, az oktatás, a képesség és 
személyiségfejlesztés pszichológiai törvényszerűségeit, felismeri a területek 
kapcsolódását, az összefüggéseket. 

- Összehasonlításaiban is ismeri a pályák osztályozási rendszerét, a képzés és a 
munkavállalás jogi szabályrendszerét. 

- Széleskörűen ismeri munkavállalók képzettségi szintje és karrierlehetősége 
közötti összefüggéseket, a pályaorientáció és a karriermenedzsment specifikus 
kapcsolódási pontjait. 

- Ismeri az idegen nyelven és az informatika eszközeivel történő hatékony 
kommunikáció formáit, az információk, elemzések mások számára történő 
prezentálásának elveit, eljárását, eszközeit. 

- Mélyrehatóan ismeri szakterületének tudományos eredményeit, a kutatás 
módszereit, a terület sajátosságait.  

- Átfogóan ismeri a társadalmi és gazdasági kihívásokra adott hatékony válasz, a 
projektek tervezésének és készítésének elemeit.  

b) képességei 
- Képes a szervezetek erőforrás gazdálkodási feladataiban szerepet vállalni, 

megszerzett szakmai tudását az elvárásoknak megfelelően felhasználni, a 
szervezet céljaival összefüggésben tervező, fejlesztő és támogató 
tevékenységeket folytatni a toborzás, kiválasztás, ösztönzés emberierőforrás-
gazdálkodási területeken. 

- Képes a munkanélküliség és a gazdasági-társadalmi tényezők összefüggéseinek 
felismerésére, a munkaügyi kapcsolatok rendszerében való tájékozódásra, a 
partnerekkel való együttműködésre.  
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- Képes beazonosítani a speciális foglalkozási csoportok tagjainak problémáit, 
képes a megoldáshoz szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, 
megfogalmazására. 

- Képes megérteni a szervezeti folyamatok természetét, külső-belső 
összefüggéseit, kapcsolatát az emberi erőforrás gazdálkodással. 

- Képes a hozzájuk fordulók individuális céljainak megvalósításához egyéni 
tervezési készségük fejlődését támogatni. 

- Képes egyének és csoportok pályatervezési tevékenységének segítésére, a 
képzési szükségletek feltárására, a döntés folyamatában való közreműködésre.  

- Képes a tanácsadás módszereinek hatékony alkalmazására, az eredményekből 
származó összefüggések egyéni felismerésének segítésére az egyének 
képzettségi szintje és karrierigénye vonatkozásában.  

- Képes a személyközi és munkahelyi konfliktusok felismerésére, a 
konfliktuskezelési módszerek hatékony alkalmazására. 

- Képes a szakmai problémák beazonosítására, a nemzetközi tapasztalatok, jó 
példák hazai követelményeknek megfelelő adaptálására az emberi erőforrás 
menedzsment terén. 

- Képes a tanácsadás és emberierőforrás-menedzsment területén magyar és 
idegen nyelvű publikációs forrásokat felhasználni, ezeket értelmezni, 
feldolgozni. 

- Képes ezeken a területeken önálló, szaktudományos formájú összefoglaló 
elemzés készítésére.  

- Képes a szervezetekben az emberi erőforrással kapcsolatos problémák 
felismerésére, módszertani beazonosítására, cselekvési és ütemtervet készíteni 
a megoldásra.  

- Képes a hatékony írásbeli és szóbeli kommunikációra, munkája eredményeinek 
prezentálására, a vitában azok megvédésére.  

- Képes a változásokhoz alkalmazkodni, interdiszciplináris ismeretei alapján az 
emberi erőforrás tervezéssel kapcsolatos kidolgozott koncepcióját 
munkatársaival és partnereivel elfogadtatni.  

- Képes a szervezet számára az emberierőforrás-menedzsment terén 
befogadható és megvalósítható projektek felkutatására, a pályázati program 
kidolgozására és menedzselésére, a partnerekkel való eredményes 
együttműködésre. 

Az emberi erőforrás tanácsadók a tanulmányaik során elsajátított ismereteiket és 
képességeiket kamatoztatni tudják a munkaerőpiac számos területén, legyen az a 
multinacionális cég HR területe, vagy a hátrányos helyzetű rétegek integrációjáért dolgozó 
civil szervezet (netán állam- , közigazgatás, fejlesztő vállalkozások, képzési terület…). 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, 
valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
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diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit 
értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A diplomaterv témákat a szakot gondozó Humántudományi Intézetben hirdetik meg 
(az alapozó tantárgyakat oktatását biztosító intézetek is megteszik ezt). A hallgató a javasolt 
témák közül választ és annak kidolgozását kezdeményezheti az illetékes helyen. A 
diplomadolgozat elkészítésével a hallgató igazolja, hogy az elsajátított tananyagot önállóan 
alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, felmérési, elemzési, javaslati és tervi 
munkarészt tartalmaz.  
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomadolgozat védés. 

Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb tantárgyak 

ismeretanyagára épül, mely alapján tételsor kerül kiadásra. 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

A záróvizsga részeként szervezett komplex vizsga több részből áll (tétel és portfólió), 
így részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga alapján 
kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Gödöllő és Budapest képzési helyen (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Gödöllő és Budapest képzési helyen (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
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Marketing mesterképzési szak 
 

A képzés célja marketing szakemberek képzése, akik különböző üzleti és nem üzleti 
szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet. 
Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek marketingstratégia 
kialakítására, a tág értelemben vett marketingtevékenységek, projektek menedzselésére, 
különböző szervezetek, folyamatok és szakmai programok irányítására, a szükséges 
marketingeszközök tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtásának 
koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső funkciókkal, szervezetekkel. Írásban, 
szóban és modern infokommunikációs eszközökkel is képesek kommunikálni. Felkészültek 
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc) 
- szakképzettség: okleveles közgazdász marketing szakon (Economist in 

Marketing) 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Papp János egyetemi docens 
 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Budapest képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. Papp 
János 

- Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. Papp 
János 

 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS KÉPZÉSI 

HELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Marketingstratégia és -tervezés Dr. Papp János egyetemi docens nappali és levelező munkarendben 

 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 

A specializációra történő jelentkezés feltétele több specializáció esetén a specializáció 
elindításához szükséges hallgatói létszám megléte, egy specializáció esetén az adott 
specializáció automatikusan indul. 

A Marketing mesterképzési szak nappali és levelező munkarendű hallgatói a második 
félévben választhatnak specializációt/modult. 
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Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől 
függően eltérhetnek egymástól. 

Budapest képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): péntek délutáni 
és szombati időpontokban a félév során 

Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): a félév 
megkezdése előtt, tömbösített szervezésben. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A mesterfokozat birtokában az okleveles közgazdász marketing szakon képes: 

- Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat 
megfogalmazni, az igényes elemzési, modellezési módszereket alkalmazni, 
komplex problémákat megoldani irányuló stratégiák kialakítására, döntések 
meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti 
kultúrában is. 

- A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően közepes és nagyméretű 
vállalkozás, komplex szervezeti egységet vezetni, gazdálkodó szervezetben 
átfogó gazdasági funkciót ellátni, összetett gazdálkodási folyamatokat tervezni, 
irányítani, az erőforrásokkal gazdálkodni. Nemzetközi, multikulturális 
környezetben is hatékonyan dolgozni. 

- Elvégezni a marketing szakterülete ismeretrendszerét alkotó különböző 
elképzelések részletes analízisét, és az átfogó és speciális összefüggéseket 
szintetizálva megfogalmazni. 

- Sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel speciális szakmai problémákat 
azonosítani, továbbá feltárni és megfogalmazni az azok megoldásához szükséges 
részletes elméleti és gyakorlati hátteret. 

- Magas szinten használni a marketing szakterület ismeretközvetítési technikáit, és 
feldolgozni a magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait. 

- Saját elemzésen alapuló egyéni álláspontot kialakítani és azt vitában is 
megvédeni, és komplex problémák megoldására irányuló stratégiákat kialakítani, 
a megoldást megtervezni, döntéseket meghozni. 

- Gazdálkodási folyamatokban, projektekben, csoportos feladatmegoldásokban 
részt venni, vezetőként a tevékenységet tervezni, irányítani, szervezni, 
koordinálni, értékelni. A tanult ismeretek és megszerzett tapasztalatok 
birtokában saját vállalkozást irányítani és működtetni. 

- Képes vezetői testületek számára önálló elemzéseket és előterjesztéseket 
készíteni. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú 
(B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag 
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elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű 
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése 
összesen 120 kredit értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- diplomadolgozat-védés. 

Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
A hallgató A (szakmai ismeretek), illetve B (specializáció szakirányos ismeretei) 

tételsorból húz tételt. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
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Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak 
 

A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak célja, hogy olyan 
szakemberek képzését biztosítsa, akik képesek az itt megszerzett ismereteiket a vállalati 
gazdasági döntéshozatal során kamatoztatni, a vállalati működést a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok keretében támogatni. 

A szakirányt teljesítő hallgatók képesek lesznek a nemzetközi gazdasági folyamatok 
áttekintésére és értelmezésére, magabiztosan mozognak a nemzetközi pénzügyek 
területén, megfelelő tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a tőkepiaci folyamatok alapján 
megalapozott vezetői döntéseket hozzanak, vagy a vállalati döntéselőkészítést naprakész 
információkkal ellátva támogassák. A képzés alapvetően vállalati és gyakorlati szempontból 
közelíti meg ezt a komplex, több diszciplínát átfogó igen érdekes és gyakorlati szempontból 
(is) releváns szakterületet. 

A képzésben hangsúlyt fektetünk a kvantitatív elemzési és módszertani készségek 
fejlesztésére, bár nem tudományos eszköztárral, hanem a gyakorlati problémamegoldó 
készségekkel kívánjuk a hallgatókat felvértezni. Ehhez mindenképpen törekszünk a - ma 
már általánosan elvárt követelménynek tekinthető - számítástechnikai eszközrendszer 
alkalmazásának korszerű szoftverháttérral támogatott oktatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master; MSc); 
- szakképzettség: okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

szakon (Economist in International Economy and Business). 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: levelezős munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. habil. Molnár Márk egyetemi docens 
 
Képzési hely: Gödöllő és Budapest (Gazdálkodás- és Társadalomtudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 

A képzésben jelenleg egy specializáció van, ez a Nemzetközi üzleti menedzsment. A 
specializáció képessé teszi a hallgatót, hogy a külkereskedelemben is dolgozzon, akár 
globális cégnél, akár a KKV szektorban, az ehhez szükséges ismereteket elsajátítsa és 
alkalmazásukra készségszinten képes legyen. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett nemzetközi gazdászhallgatók a nemzetközi gazdasági kapcsolatok és 
közgazdasági ismeretek terén magasszintű szakmai ismereteket sajátítanak el, amelyekkel 
képesek a vállalati működés vagy államigazgatás keretein belül a nemzetközi kereskedelem 
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és kapcsolattartás lebonyolítására többek között az alábbi feladatkörök ellátására való 
alkalmassággal:  

- nemzetközi kapcsolatok vállalati referense; 
- nemzetközi marketingmenedzser; 
- nemzetközi tőkepiaci elemző; 
- nemzetközi főtárgyaló; 
- nemzetközi pénzügyi szakember; 
- külkereskedelmi szakember. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú 
(B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag 
elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű 
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának teljesítése, valamint a tanterv szerint 
szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a diplomadolgozat-
készítésre adható kreditek teljesítése összesen 110 kredit értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A diplomaterv témákat a Makroökonómia és Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék hirdeti 

meg. A diplomaterv saját adatgyűjtési és/vagy felmérési, elemzési, következtetési részt 
tartalmaz. A diplomatervtémáknak kötelezően tartalmazniuk kell adatgyűjtési vagy 
adatelemzési részt, vagy kvantitatív, módszertani elemzést. A hallgató a szakirányvezető 
által javasolt témák közül választhat, vagy a szakirány érdeklődési körének megfelelő téma 
kidolgozását kezdeményezheti. A témaválasztással (amennyiben ez kompatibilis a 
szakirányon tanítottakkal) a szakirányvezetőhöz kell fordulnia, aki a témát engedélyezi és 
kijelöli a témavezetőt. 
 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomadolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

A szakmai komplex vizsga a törzstárgyak ismeretanyagára épül, mely alapján tételsor 
kerül kiadásra. 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
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Pénzügy mesterképzési szak 
 

A képzés célja gazdasági szakemberek képzése, akik pénzügyi, közgazdaságtudományi 
műveltségükkel, nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas 
színvonalú elméleti, módszertani és gyakorlati tudásukkal képesek önálló, kreatív, 
közgazdász szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és 
elemzésére makro- illetve mikro szinten egyaránt. Üzleti és módszertani ismereteiknek, a 
tudatosan fejlesztett vezetői készségeiknek és képességeiknek birtokában alkalmassá 
válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein, az állami és 
magánszférában a pénzügyi feladatok ellátására, a pénzügyi szakirodalom feldolgozására 
és gazdagítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc) 
- szakképzettség: okleveles közgazdász pénzügy szakon (Economist in Finance) 

 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 

- Gödöllői Campus: Dr. Zéman Zoltán egyetemi tanár 
- Kaposvári Campus: Dr. Varga József egyetemi tanár 

 
Képzési helyek: 

- Gödöllő és Budapest képzési hely (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 
- Kaposvár képzési hely (Gazdaságtudományi Kar) 

 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 
A képzésben a vállalati pénzügyek a specializáció. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett okleveles közgazdász pénzügy szakon az alaptudományokon nyugvó, 
specializált magas szintű szakmai és nyelvismerettel rendelkeznek, mely alkalmassá teszi 
őket vezetői és felsővezetői beosztások betöltésére. 

- Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat 
fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, 
komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések 
meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti 
kultúrában is. 

- A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően közepes és nagyméretű 
vállalkozást, komplex szervezeti egységet vezet, gazdálkodó szervezetben átfogó 
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gazdasági funkciót lát el, összetett gazdálkodási folyamatokat tervez, irányít, az 
erőforrásokkal gazdálkodik. Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes 
hatékony munkavégzésre. 

- Képes nagy és közepes vállalkozások pénzügyi funkcióit vezetni és irányítani, 
olyanokat is, amelyek tevékenységük vagy tőkeszerkezetük következtében 
kapcsolatban állnak a tőkepiaccal, illetve jelentős pénzügyi kockázatoknak 
vannak kitéve. 

- Képes a vállalatok elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali 
tevékenységének magas színvonalú ellátására. 

- Képes a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci tranzakciók 
kezelésére és irányítására, a beruházások és egyéb befektetések elemzésére, a 
származtatott ügyletek pénzügyi kockázatkezelésére. 

- Képes pénzintézeteknél, költségvetési intézményeknél, országos hatáskörű 
irányító szervezeteknél pénzügyi elemzői, döntés-előkészítői és döntéshozatali 
feladatok ellátására. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú 
(B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag 
elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű 
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, 
valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit 
értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 

tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy 
az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes tanszéken. 
 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomadolgozat védés. 
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A Kaposvári Campuson szaktárgyi komplex vizsga időben elkülönülten valósul meg 
szakmai komplex szigorlat keretében. 
 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
Gödöllő és Budapest képzési hely (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 

- Haladó pénzügy, Pénzügyi controlling, Menedzsment, Vezetés-szervezés, 
Makroökonómia, Mikroökonómia, Módszertan, Elemzés, Számvitel területei. 

- Az ismeretköröket a záróvizsgatételek tartalmazzák amelyek a hallgatók 
tanulmányaira épülnek. 

Kaposvár képzési hely (Gazdaságtudományi Kar): 
A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb 4-6 tantárgy 

ismeretanyagára épül, mely alapján tételsor kerül kiadásra. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi%20Kar


381 
 

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak 
 

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani 
ismereteik birtokában alkalmasak a társadalmi és természeti rendszerek közötti 
kölcsönhatások figyelembevételével a környezeti problémák társadalmi dimenzióinak 
feltárására, társadalmi, kulturális és ökológiai folyamatok gazdasági szempontú 
elemzésére. Képesek továbbá a gazdaság és társadalom tér dimenzióinak 
figyelembevételével globális és regionális fejlődés- és környezeti politikák, stratégiák és 
programok kidolgozásában való alkotó, innovatív közreműködésre, a gazdasági földrajz 
(economic geography), a regionális és a környezeti társadalomtudományok művelésére. 
Alkalmasak önálló elemző, tervező feladatok megoldására, csoportban történő 
munkavégzésre és irányításra, valamint a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos elemzések 
és kutatások végzésére az akadémiai, állami és magánszférában. A szakon végzettek 
felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc) 
- szakképzettség: okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan 

szakon (Economist in Regional and Environmental Economic Studies) 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 
Gödöllői Campus: Dr. Káposzta József egyetemi tanár 
Kaposvári Campus: Prof. Dr. Nagy Imre egyetemi tanár 
 
Képzési hely: 

- Budapest és Gödöllő képzési helyek (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 
- Kaposvári képzési hely (Gazdaságtudományi Kar) 

 
Képzés nyelve: magyar és angol nyelven 
 

Választható specializációk 
 
Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 

Területfejlesztési specializáció. 
Kaposvári képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar): 

A képzésben nincsenek specializációk. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

Az okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon végzettek az 
alaptudományokon nyugvó, specializált magas szintű szakmai nyelvismerettel 
rendelkeznek, mely alkalmassá teszi őket vezetői és felsővezetői beosztások betöltésére: 
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- Képesek önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási 
módokat megfogalmazni, képesek az igényes elemzési, modellezési módszerek 
alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák 
kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi 
környezetben, illetve szervezeti kultúrában is. 

- A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képesek közepes és 
nagyméretű vállalkozást, komplex szervezeti egységet vezetni, gazdálkodó 
szervezetben átfogó gazdasági funkciót ellátni, összetett gazdálkodási 
folyamatokat tervezni, irányítani, az erőforrásokkal gazdálkodni. Nemzetközi, 
multikulturális környezetben is képesek hatékony munkavégzésre. 

- Képesek gazdasági-társadalmi-környezeti problémákat érintő érvelések egyszerű 
formalizálására, képesek saját elemzésen alapuló egyéni álláspontot kialakítani, 
azt vitában megvédeni, továbbá felismeri az álláspont revíziójának, feladásának 
szükségességét. 

- Képesek komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, a 
megoldás megtervezésére, döntések meghozatalára, gazdasági szereplők 
számára szakmai tanácsadásra. 

- Képesek a szakterületén releváns gazdasági problémák feltárására, elemzésére 
és megoldására. A megoldás során képesek figyelembe venni azok komplex 
társadalmi, szakpolitikai és környezeti, valamint térbeliséggel kapcsolatos 
összefüggésrendszerét. 

- Képesek szakterületén szakmai összefoglalókat, elemzéseket készíteni, 
előadásokat tartani, szakmai vitákban aktívan részt venni, az infokommunikációs 
és a prezentációs eszközrendszer korszerű módszereinek felhasználásával, 
idegen nyelven is. 

- Képesek nagyméretű és összetett projektben, csoportos feladatmegoldásban 
részt venni, vezetőként a tevékenységet vezetni, szervezni, értékelni. 

- Képesek releváns tudással, felkészülten és aktívan részt venni a társadalmi és a 
közéletben. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből vagy egy másik élő idegen nyelvből 
államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű 
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

A képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, valamint 
tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a diplomadolgozat-
készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit értékben. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 
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A diplomaterv témákat a szakintézetek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 
intézetek is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy 
az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes intézetben. 
 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomadolgozat védés. 

 
Kaposvári Campuson a szaktárgyi komplex vizsga időben elkülönülten valós meg 

szakmai komplex szigorlat keretében. 
 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 

A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb 4-6 tantárgy (regionális 
gazdaságtan és politika, környezeti gazdaságtan és politika, városgazdaságtan, 
közigazgatásfejlesztés, helyi gazdaságfejlesztés) ismeretanyagára épül, mely alapján 
tételsor kerül kiadásra. 
Kaposvári képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar): 

Regionális mester szigorlat (4. félév). A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból 
legfontosabb 4-6 tantárgy ismeretanyagára épül, mely alapján tételsor kerül kiadásra. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
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Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen magyar nyelven (Gazdaságtudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen angol nyelven (Gazdaságtudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar) 
 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi%20Kar
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Turizmus-menedzsment mesterképzési szak 
 

A képzés célja turizmus menedzser szakemberek képzése a turizmusipar 
munkaerőpiacára, akik szakmai kompetenciák és ismeretek birtokában képesek a turizmust 
közvetlenül, illetve közvetve szolgáló munkaterületeken a tervezést, a döntés-előkészítést 
és az irányítást szolgáló feladatok önálló ellátására, az érintett gazdasági területek, illetve 
a szervezetek működésének rendszerszintű elemzésére, a kínálat kialakításával, a 
szervezetfejlesztéssel kapcsolatos koncepciók, tervek és tanulmányok elkészítésére, 
fejlesztési projektek megvalósítására, illetve a vállalkozások és intézmények vezetésére. A 
végzettek többek között önkormányzatokban, minisztériumokban, azok 
háttérintézményeiben, szakigazgatási hivatalokban, turisztikai desztinációs menedzsment 
szervezetekben, a turizmusmarketinggel foglalkozó vállalatoknál és nonprofit 
szervezetekben kerülhetnek foglalkoztatásra. Felkészültek tanulmányaik doktori 
képzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc); 
- szakképzettség: okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon (Economist 

in Tourism and Management) 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali vagy levelezős munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 
Gödöllői Campus: Dr. Molnár Csilla egyetemi docens 
Gyöngyösi Campus: Dr. Bujdosó Zoltán főiskolai tanár 
 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Budapest képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. Molnár 
Csilla egyetemi docens 

- Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. Molnár 
Csilla egyetemi docens 

 
Képzés nyelve: 

- Budapest képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): magyar és 
angol 

- Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): magyar és 
angol 

- Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): magyar és angol 
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Választható specializációk 
 
Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS KÉPZÉSI 

HELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Vidéki turizmus és vidékfejlesztés Dr. Molnár Csilla egyetemi docens nappali és levelező munkarendben 

Egészségturizmus és 
területfejlesztés 

Dr. Molnár Csilla egyetemi docens nappali és levelező munkarendben 

 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): nincsenek specializációk. 
 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 
Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 

A specializációválasztásnak nincsenek külön feltételei. 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 
A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 

követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől 
függően eltérhetnek egymástól. 

Budapest képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Péntek délutáni 
és szombati időpontokban a félév során 

Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): A félév 
megkezdése előtt, tömbösített szervezésben 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A mesterfokozat birtokában az okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon 
képes: 
a) tudása 

- Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési 
szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó 
gazdasági tényeket.  

- Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti 
határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, 
különös tekintettel az intézményi környezetre.  

- Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a 
tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. 

- Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az 
információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-
statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is.  

- Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési 
szabályait, szakmai és etikai normáit.  
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- Ismeri a turizmus komplex rendszerére, valamint a hozzá kapcsolódó 
tevékenységi területekre (szállásadás, vendéglátás, utazásszervezés, 
rendezvényszervezés) vonatkozó magas szintű, kiterjedt elméleti alapokat. 

- A turisztikai szervezetek különféle típusainak menedzsment-sajátosságaira 
vonatkozó ismeretek birtokában van, beleértve a stratégiai tervezés 
megalapozásához szükséges tényezőket is. 

- Komplex turisztikai és vendéglátó-ipari fejlesztési projektek előkészítésére és 
megvalósítására vonatkozó ismeretek birtokában van, megvan működő 
vállalkozások és intézmények magasabb vezetői pozícióinak betöltéséhez 
szükséges szaktudása. 

- Képes a turizmushoz kapcsolódó egyes tudományterületek (környezet-, 
regionális, egészség- és élelmezéstudomány) releváns fogalmai, elméletei és 
kutatási eredményei, illetve ezek felhasználása az ágazat működésének és 
összefüggéseinek mélyebb megismerésére. 

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik a turizmus és a társadalom más alrendszerei 
közötti legfontosabb összefüggésekről. 

b) képességei 
- Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat 

fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, 
komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések 
meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti 
kultúrában is. 

- A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően közepes és nagyméretű 
vállalkozást, komplex szervezeti egységet vezet, gazdálkodó szervezetben átfogó 
gazdasági funkciót lát el, összetett gazdálkodási folyamatokat tervez, irányít, az 
erőforrásokkal gazdálkodik. 

- Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre. 
- Alkalmas a turizmus szereplőivel kapcsolatos különféle üzleti információk 

gyűjtésére, elemzésére és feldolgozására vonatkozó magas szintű ismeretek és 
elméleti téren igényes módszerek, illetve ezek felhasználási lehetőségei az üzleti 
modellezés, a stratégiai és operatív tervezés, valamint a döntéshozatal során. 

- Igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai és modellezési módszerek 
alkalmazásával képes a turizmusra és a kapcsolódó szakterületekre vonatkozó 
adatok, valamint magyar és idegen nyelvű szakirodalmi források gyűjtésére, 
rendszerezésére és elemzésére. 

- Képes a turizmus és a vendéglátás különféle területein jelentkező problémák 
kezelési és megoldási módszereinek kreatív alkalmazására, ezek 
multidiszciplináris kontextusban történő továbbfejlesztésére. 

- Képes nagyméretű és összetett turisztikai fejlesztési projektekben való 
részvételre, ezek vezetésére. 

- Magas szintű írásos és szóbeli kommunikációra képes munkahelyi környezetben, 
szakmai és tudományos fórumokon, az anyanyelven és két, magabiztosan 
használt idegen nyelven. 

- Képes szakmai összefoglalók, elemzések, pályázati anyagok és részletes 
tanulmányok készítésére és prezentálására az infokommunikációs 
eszközrendszer naprakész módszereinek használatával. 
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c) attitűdje 
- Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, 

innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében. 
Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt. 

- Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, 
illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a 
szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ide 
értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).  

- Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és 
beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja. 

- Vendégelégedettséget előtérbe helyező minőségi szemléletmód jellemzi. 
- A turisztikai szakma értékeit és normáit vállalja, törekszik azok kritikai 

értelmezésére és továbbfejlesztésére. 
- Nyitott a turizmus és vendéglátás területén, illetve környezetében jelentkező új 

tudományos és szakmai eredmények iránt, fogékony a gyakorlati tevékenység 
során való hasznosításukra. 

- Konstruktív, együttműködő és kezdeményező a rendszeres és projektjellegű 
csoportmunkában, készséges a szervezetek közötti együttműködésben és közös 
fejlesztésekben. 

- Elhivatott az élethosszig tartó tanulás révén az önfejlesztésre, az életpálya-
építésre vonatkozó egyéni stratégia felépítésére, szervezésére és 
megvalósítására. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is 

önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, 
önállóan lát el gazdasági elemző, döntés-előkészítő, tanácsadói feladatokat.  

- Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást, vagy nagyobb 
szervezetet, szervezeti egységet is. 

- Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért, 
vállalkozásáért, az alkalmazottakért.  

- Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és általános 
fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel. 

- Szakmai munkában kimagasló igényességet is tükröz, az értelmiségi léthez 
kötődő általános műveltséget, beleértve gyarapításának forrásait és módszereit 
fontosnak tartja. 

- A turizmus társadalmi, gazdasági, technológiai és jogi környezetében 
bekövetkező változások érdeklik, a szakmai döntések következményeinek felelős 
végiggondolása és figyelembe vétele jellemzi. 

- Fejlesztési dokumentumok, tanulmányok, kutatási jelentések, publikációk önálló 
készítése során felelősséget vállal azok tartalmáért és szaknyelvi korrektségéért. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú 
(B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga és egy másik 
idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga, 
melyek közül egyik az angol, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
szükséges. 
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A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 
- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 

teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése 
összesen 120 kredit értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- diplomadolgozat védés 
 

Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 

A hallgató A (szakmai ismeretek), illetve B (specializáció szakirányos ismeretei) 
tételsorból húz tételt annak érdekében, hogy a bizottság megbizonyosodhasson a jelölt 
elméleti felkészültsége mellett a gyakorlati feladatok megoldására való alkalmasságáról, 
naprakészségéről, és a makrogazdasági összefüggéseket szintetizálni tudó készségéről és 
képességéről. 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 

Gazdaságtani és módszertani alapismeretek; továbbá kvantitatív módszerek, 
gazdaságstatisztika és elemzés, döntéselemzés módszertana, stratégiai menedzsment, 
értékteremtő folyamatok menedzsmentje, gazdaságpolitika, e-business, 
projektmenedzsment, integrált vállalatirányítási rendszerek, vállalati kommunikáció, 
vállalat finanszírozás, pénzügyi stratégiák, pénzügyi menedzsment, a turizmus 
rendszerének vezérlési technikái, a turizmus területi tervezése, turisztikai kutatások 
módszertana, szakmai jog és intézményrendszer, nonprofit szektor gazdálkodása, 
marketingkommunikáció, nemzetközi szállodamenedzsment, valamint a kötelezően 
választható szakmai ismeretek ismeretkörei. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 
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Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Budapest és Gödöllő képzési helyen magyar nyelven (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Budapest és Gödöllő képzési helyen angol nyelven (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Gyöngyös képzési helyen magyar nyelven (Károly Róbert Kar) 
 
Nappali munkarend Gyöngyös képzési helyen angol nyelven (Károly Róbert Kar) 
 
Levelező munkarend Budapest és Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és  
Társadalomtudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
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Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak 
 

A képzés célja vállalkozásfejlesztési szakemberek képzése, akik nemzetközi 
összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és 
módszertani ismeretanyag birtokában képesek elsősorban kis- és középvállalkozások, vagy 
egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési 
feladatainak megoldására. A vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani 
üzleti ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában 
alkalmasak kis- és középvállalkozások alapítására, működtetési kérdéseinek megoldására, 
működtetésük érdekében tanácsadásra, valamint a hazai és a nemzetközi gazdasági élet 
különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Felkészültek 
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master; MSc); 
- szakképzettség: okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon (Economist in 

Business Development). 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Tóth Eszter főiskolai docens 
 
Képzési hely: Gyöngyös (Károly Róbert Kar) 
Képzés nyelve: magyar és angol 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A végzett okleveles vállalkozásfejlesztő szakemberek többek között az alábbi szakmai 
képességekkel és attitűdökkel rendelkeznek: 

- Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat 
fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, 
komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések 
meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti 
kultúrában is. 

- A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően közepes és nagyméretű 
vállalkozást, komplex szervezeti egységet vezet, gazdálkodó szervezetben átfogó 
gazdasági funkciót lát el, összetett gazdálkodási folyamatokat tervez, irányít, az 
erőforrásokkal gazdálkodik. Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes 
hatékony munkavégzésre. 

- Képes a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak 
felismerésére, a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezők mindenkori 
jelentőségük szerinti értékelésére. 

- A feltárt szakmai forrásokat, adatokat rendszerezi, kritikailag elemzi, az 
infokommunikációs technológiai eszközök segítségével is. 
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- Képes felismerni a vállalkozásfejlesztési nemzetközi trendekből, európai 
szakpolitikákból fakadó követelményeket és fejlesztési lehetőségeket. 

- Saját elemzésen alapuló egyéni álláspontot alakít ki, azt képes bemutatni és azt 
vitában is képviselni. 

- A munkaköri feladatok ellátásán túl a gyakorlati tudás, tapasztalatok 
megszerzését követően képes vállalkozást vezetni, összetett gazdálkodási 
folyamatokat tervezni, irányítani, az erőforrásokkal gazdálkodni. 

- Képes nagyméretű és összetett projektben, csoportos problémamegoldásban 
részt venni, vezetőként a tevékenységet vezetni, szervezni, értékelni. 

- Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt. 
- Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, 

illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a 
szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre 
(ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is). 

- Nyitott a vállalkozásfejlesztést érintő gazdasági, társadalmi változások iránt, 
társadalmi és szociális érzékenységgel rendelkezik. 

- Munkája során határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú 
(B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag 
elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű 
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

A képzés összes kötelező tantárgyának, valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű 
szabadon választható kredit és a diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése 
összesen 120 kredit értékben. 
 

Záróvizsga 
 
A szakon a záróvizsga két részből áll: 

- a diplomadolgozat elkészítése és megvédése, 
- szóbeli szakzáróvizsga. 

 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A diplomaterv témákat az intézetek hirdetik meg. Kidolgozásával a hallgató igazolja, 

hogy az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes intézetben. 
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Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak: 

Vállalati stratégia, pénzügyi elemzés, vállalkozás-innováció, társadalmi és gazdasági 
előrejelzés, vállalkozások költségvetési kapcsolatai, kutatás-módszertan. Projektvezetés, 
innováció-módszertan, vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák, vállalati 
döntéstámogató rendszerek, üzleti kommunikáció, innováció- és vállalkozásfejlesztési 
politika, vállalkozás és globalizáció, piaci stratégiák, szolgáltató vállalkozás, vezetői 
gazdaságtan és -számvitel, üzleti tanácsadás, értékelemzési módszertan. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján: 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembevételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarendben Gyöngyös képzési helyen magyar nyelven (Károly Róbert Kar) 
 
Nappali munkarendben Gyöngyös képzési helyen angol nyelven (Károly Róbert Kar) 
 
Levelező munkarendben Gyöngyös képzési helyen magyar nyelven (Károly Róbert Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
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Vezetés és szervezés mesterképzési szak 
 

A képzés célja a köz- és versenyszféra gazdálkodó szervezetei számára olyan 
szakemberek képzése, akik széleskörű és komplex szakmai ismeretekkel rendelkeznek a 
menedzsment tágabb és – a választható szakirányuknak megfelelő – szűkebb területén 
egyaránt. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, szervezni és 
irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek 
újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és 
szervezeti tanulás megismert kategóriáit használják, valamint az innovációra és a kreatív 
gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Megalapozott ismeretekkel rendelkeznek, 
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master; MSc); 
- szakképzettség: okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon (Economist in 

Management and Leadership). 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali, levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelősök: 

- Gödöllői Campus: Miskolciné dr. Mikáczó Andrea egyetemi docens 
- Gyöngyösi Campus: Dr. Hágen István Zsombor egyetemi docens 

 
Képzési helyek: 

- Budapest és Gödöllő képzési hely (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 
- Gyöngyös képzési hely (Károly Róbert Kar) 

 
Képzés nyelve: magyar és angol 
 

Választható specializációk 
 
Gödöllő és Budapest képzési helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 

- Üzletviteli tanácsadás (magyar és angol nyelven) (Business Consulting) 
- Emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés (magyar nyelven) 

(Human Resource Management and Organization Development) 
- Információmenedzsment (magyar nyelven) (Information management) 

 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

termelés- és 
szolgáltatásmenedzsment 

Dr. Hágen István Zsombor nappali, levelező munkarendben 
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A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A Vezetés és szervezés szakon végzett okleveles közgazdászok: 

- Képesek önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási 
módokat megfogalmazni, képesek az igényes elemzési, modellezési módszerek 
alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák 
kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi 
környezetben, illetve szervezeti kultúrában is. 

- A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes közepes és 
nagyméretű vállalkozás, komplex szervezeti egység vezetésére, gazdálkodó 
szervezetben átfogó gazdasági funkciót képes ellátni, összetett gazdálkodási 
folyamatokat tervezni, irányítani, az erőforrásokkal gazdálkodni. 

- Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre. 
- Képes a vezetés-szervezés tudományágában a kutatások és azok eredményeinek 

kritikus értékelésére. 
- Képes tudása, képességei és készségei folyamatos, egy életen át tartó 

fejlesztésére. 
- Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is 

önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, 
önállóan lát el gazdasági elemző, döntés-előkészítő, tanácsadói feladatokat. 

- Önállóan létesít, szervez és irányít akár nagyobb méretű vállalkozást, vagy 
nagyobb szervezetet, szervezeti egységet is. 

- Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és általános 
fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel. 

- Vizsgálja, vállalja és kezeli annak felelősségét, hogy az elemzések és gyakorlatibb 
eljárások során kapott eredmények a választott módszertől is függnek. 

- Munkájára jellemző a szakmai kérdések megfogalmazásakor a gazdasági és 
gazdaságon kívüli következmények önálló és felelős végiggondolása és 
figyelembevétele. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú 
(B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag 
elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű 
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

A képzés összes kötelező tantárgyának, valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű 
szabadon választható kredit és a diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése 
összesen 120 kredit értékben. 
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Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A diplomaterv témákat a szakot gondozó intézet hirdeti meg. Az alapozó tantárgyakat 

oktató kollégák is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, 
hogy az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes konzulensnél. 
 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomadolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Gödöllő és Budapest képzési helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 
A szakmai komplex vizsga az alapozó tárgyak és a specializációs tárgyak ismeretanyagára 
épül, mely alapján tételsor kerül kiadásra. (A és B tételek) 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 

Marketingmenedzsment ismeretek, pénzügyi ismeretek, matematikai-statisztika 
módszerek és elemzések, kvantitatív döntési módszerek, kutatási módszertan, vezetői 
üzleti gazdaságtan, gazdaságpolitika továbbá egyéb alapozó ismeretkörök. 
Szervezetelmélet, szervezeti magatartás és vezetés, stratégiai menedzsment, változás- és 
tudásmenedzsment, projektek menedzselése, termelés- és folyamatmenedzsment, 
integrált információs rendszerek irányítása, controlling, továbbá a kötelezően választható 
ismeretkörök és választott modulok ismeretkörei.  
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 



397 
 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Gödöllő és Budapest képzési helyen magyar nyelven (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Gödöllő és Budapest képzési helyen angol nyelven (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Gyöngyös képzési helyen magyar nyelven (Károly Róbert Kar) 
 
Nappali munkarend Gyöngyös képzési helyen angol nyelven (Károly Róbert Kar) 
 
Levelező munkarend Gödöllő és Budapest képzési helyen (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
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MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET 
 

Gépészmérnök mesterképzési szak 
 

A mesterképzési szak képzési célja gépészmérnökök képzése, akik képesek a gépészeti 
rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, 
üzemeltetésére, irányítására és karbantartására; a gépipari technológiák és eljárások, új 
anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, energiahatékony és környezettudatos 
alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, 
kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű 
mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására. Felkészültek tanulmányaik 
doktori képzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc); 
- szakképzettség: okleveles gépészmérnök (Mechanical Engineer). 

 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Szabó István egyetemi tanár 
Szakkoordinátor: Lágymányosi Attila adjunktus 
 
Képzési hely: Gödöllő (Gépészmérnöki Kar) 
Képzés nyelve: magyar és angol 
 

Választható specializációk 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Műszaki fejlesztés Dr. Szabó István egyetemi tanár nappali és levelező munkarendben 

Gépipari technológia Dr. Keresztes Róbert egyetemi 
docens 

nappali és levelező munkarendben 

Gépészeti mechatronika Dr. Jánosi László egyetemi tanár nappali és levelező munkarendben 

 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 

A mesterszakon a specializáció megválasztása az első félévben történik, előfeltétele 
nincs. 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. A levelező munkarendű 
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képzés tanórái az első oktatási egység kivételével pénteki és szombati napokon kerülnek 
megtartásra. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamot elérő egybefüggő, szakmai 
gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza 
meg. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény, szorosan kapcsolódik a 
diplomamunkához. 

A gyakorlat a képzésnek azon része, amely a szakképzettségnek megfelelő 
munkahelyen és munkakörben lehetőséget nyújt a megszerzett elméleti tudás és a 
gyakorlati készségek együttes alkalmazására, az elméleti és gyakorlati ismeretek 
összekapcsolására valós vállalati körülmények között, a munkahely és munkafolyamatok 
megismerésére, a szakmai kompetenciák gyakorlására. A gyakorlat minden hallgató 
számára kötelező, mással nem helyettesíthető. 

Tájékoztató elérhetősége: A gyakorlat Neptun és E-learning kurzusa. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A mesterképzési szakon végzett okleveles gépészmérnök 
Ismeri: 

- a gépészmérnöki szakmához kötött elméletet és gyakorlatot, rendelkeznek 
megfelelő szintű manualitással, mérési készséggel, ezek laboratóriumi szintű 
ismeretével, 

- a vezetéshez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket, 
- a számítógépes kommunikációt és elemzést, 
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az 

egyenlő esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és 
biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika 
alapvető előírásait, 

- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben 
alkalmazható problémamegoldó technikákat, 

- a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat. 
Alkalmas:  

- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a 
problémamegoldó technikák felhasználására, 

- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó 
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására, 

- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, 
döntéshozásra, következtetések levonására, 

- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek 
felvetésére, 

- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat, 
- önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére, 
- a műszaki - gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére, 
- rendszerszemléletű, folyamat orientált gondolkodásmód alapján komplex 

rendszerek globális tervezésére, 
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- integrált ismeretek alkalmazására a gépek, a gépészeti berendezések és 
folyamatok, a gépipari anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó 
elektronika, és informatika szakterületeiről, 

- a gépészeti rendszerek tervezésében, szervezésében és működtetésében 
használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására, 

- a gépészeti rendszerek és technológiák minőségbiztosítására, méréstechnikai és 
jelfeldolgozási feladatok megoldására, 

- választott szakiránytól függően az anyagtudományi, a mechanikai, a 
gyártástechnológiai, a tervezési, a gyártásirányítási, a műszertechnikai, az 
áramlás- és hőtechnikai eljárások és folyamatok gépeinek, berendezéseinek 
analízisére, fejlesztésére, tervezésére, gyártására, üzemeltetésére. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél megszerzése szükséges. 

 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, 
valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit 
értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomadolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Minden hallgató számára kötelező záróvizsga tárgyak (10 kredit): 

- Tervezés és gyártás; 
- Mérnöki anyagok. 

Az egyes specializációk záróvizsga tárgyai: 
- Műszaki fejlesztés specializáció: Komplex mérnöki tevékenység, Számítógépes 

modellalkotás, Műszaki fejlesztés elmélete; 
- Gépipari technológia specializáció: Szerszámok és készülékek, Különleges 

gyártástechnológiák; 
- Gépészeti mechatronika specializáció: Mechatronikai rendszerek, Szenzorika, 

Aktuátortechnika. 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen magyar nyelven (Gépészmérnöki Kar) 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen angol nyelven (Gépészmérnöki Kar) 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési helyen (Gépészmérnöki Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#G%C3%A9p%C3%A9szm%C3%A9rn%C3%B6ki%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#G%C3%A9p%C3%A9szm%C3%A9rn%C3%B6ki%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#G%C3%A9p%C3%A9szm%C3%A9rn%C3%B6ki%20Kar
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Környezetmérnöki mesterképzési szak 
 

A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű természettudományos, 
ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretek birtokában képesek a meglévő és 
potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk 
megelőzésére, illetve csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek tervezése és 
irányítására. Korszerű informatikai ismeretek alapján képesek tervező, modellező és 
szimulációs szoftverek segítségével összetett mérnöki és tudományos tervező és elemző 
feladatok ellátására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a 
környezeti szennyezések megelőzésére, valamint a hulladék feldolgozás és hasznosítás 
(recycling) területén mérnöki tervező, irányító feladatot látnak el. Képesek 
környezetvédelmi technológiákat és környezethasználatokat optimalizálni. Felkészültek 
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc); 
- szakképzettség: okleveles környezetmérnök (Environmental Engineer) 

 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Halász Gábor Endre egyetemi docens 
Szakkoordinátor: Dr. Waltner István adjunktus 
 
Képzési hely: Gödöllő (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar és angol 
 

Választható specializációk 
 
Talaj- és vízvédelem, hulladékgazdálkodás, ökotoxikológia. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat négy hét időtartamú, önállóan teljesítendő, intézményen kívüli 
összefüggő szakmai gyakorlat.  
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A végzett okleveles környezetmérnökök képesek: 

- a környezetvédelmi szakterületen felmerülő problémák megoldásában 
alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet‐ és 
társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat; 

- a szakterületükön anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven publikációs 
tevékenységet és tárgyalásokat folytassanak; 

- környezetvédelmi vezetői feladatok ellátására; 
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- nemzetközi vagy határokon átnyúló projektekben felmerülő feladatok 
ellátására és vizsgálati eredményei, kidolgozott tervdokumentációi társadalmi 
és szakmai fórumokon történő bemutatására; 

- a talaj-, földtani közeg-, víz-, levegő-, zaj-és rezgésvédelmi, élővilág-védelmi, 
remediációs valamint a hulladék-csökkentés, kezelés és feldolgozás 
szakterületeken jelentkező mérnöki beavatkozások összetett tervezésére, 
megvalósítására és fenntartására; 

- a környezeti minták vételének tervezésére és lebonyolítására, átfogó 
laboratóriumi vizsgálatára és elemzésére, monitoring rendszerek alkalmazására, 
a vizsgálati eredmények értékelésére és dokumentálására; 

- környezetvédelmi kárelhárítási módszerek összetett alkalmazására, kárelhárítás 
előkészítésére és a kárelhárítás koordinációjára; 

- környezeti hatásvizsgálatok tervezésére, végzésére és hatástanulmányok 
kivitelezésének megtervezésére és irányítására; 

- integrált ismeretek alkalmazására a környezetvédelmi berendezések, 
folyamatok, technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika 
szakterületeiről;  

- környezetvédelmi műszaki rendszerek és folyamatok modellezésére, 
üzemeltetésére és irányítására; 

- környezetközpontú irányítási rendszerek tervezésére, bevezetésére és 
működtetésére; 

- energiahatékonysági elemzések, felmérések, auditok végzésére, intézkedések 
meghatározására és megvalósításuk támogatására. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, 
valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit 
értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 

tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy 
az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes tanszéken. 
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A záróvizsga részei: 
- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomadolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak: 

- A levegő, a vizek ill. a talajok védelmét szolgáló műszaki megoldások 
bemutatása a mindennapi technológiákban, példákon keresztül. 

- Elemmozgások monitorozása a talaj/víz/üledék rendszerben. Speciációs 
analízis, frakcionálás, biológiai hozzáférhetőség és környezeti mobilitás szerint. 

- Környezetszennyező anyagok, ökoszisztémákba kerülésük és terjedésük. 
Ökotoxikológiai tesztek. 

- Üvegházhatású gázok természetes és agro-ökoszisztémákból történő 
emissziójának monitorozása. Lokális, regionális és globális modellek, 
„nemzetközi leltár” és szabályozás. 

- Mérnöki beavatkozási lehetőségek a nitrogén körforgalom szabályozásában. 
- Az energiatermelés környezeti és technológiai problémái. 
- A környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárás lefolytatásának szabályozása. 
- Közműrendszerek és a környezet. 
- A szennyvíziszap, és hígtrágya szántóföldi elhelyezésének feltételrendszere, 

szabályozása, engedélyezése. 
- Az erózió mértékének becslése és az erózió elleni védekezési eljárások.  
- Az Európai Unió Talajvédelmi stratégiája. Talajvédelmi terv készítése és annak 

szabályozása.  
- Az aerob ill. anaerob biológiai hulladékkezelés technológiai és környezeti 

elemzése, a végtermékek hasznosítása konkrét példákkal. 
- Ipari szennyvíztisztítás. 
- Kolloid rendszerek, felületi jelenségek az ipari technológiákban. 

 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
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A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen magyar nyelven (Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen angol nyelven (Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
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Létesítménymérnöki mesterképzési szak 
 

Az MSc szintű létesítménymérnöki mesterképzési szak célja, hogy a gépészmérnöki – 
ezen belül elsősorban épületgépészeti – villamosmérnöki, építőmérnöki és építészmérnöki 
alapképzésen szerzett ismeretanyagot a létesítmények tervezésével, kivitelezésével és 
üzemeltetésével kapcsolatos szakterületek ismeretanyagával kiegészítse és komplex 
rálátást, valamint tudást biztosítson. A létesítménymérnök képzés során a műszaki 
ismeretek alkalmazása az energetikai, környezetvédelmi és gazdasági követelmények 
maximális figyelembevételével kerül ismertetésre. 

Az MSc szintű létesítménymérnök oktatással olyan szakembereket kívánunk képezni, 
akik a létesítmények „életének” – tervezés, kivitelezés és üzemeltetés – bármelyik 
szakaszában a komplex tudásuknak köszönhetően vezető mérnöki feladatok ellátására 
képesek és/vagy szakterületek mélyebb kutatásával felkészültek tanulmányaik doktori 
képzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc) 
- szakképzettség: okleveles létesítménymérnök (Construction Engineer) 

 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Géczi Gábor egyetemi docens 
 
Képzési hely: Gödöllő (Gépészmérnöki Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Létesítmény üzemeltető Dr. Géczi Gábor egyetemi docens nappali és levelező munkarendben 

Épületgépész Dr. Szabó Márta egyetemi docens nappali és levelező munkarendben 

Épületenergetika Dr. Géczi Gábor egyetemi docens nappali és levelező munkarendben 

 
A specializáció választás az 1. félévben történik, az előképzés biztosította lehetőségek 

figyelembevételével. Épületgépész specializáció csak alapszakon megszerzett épületgépész 
tárgyak teljesítése után választható! A többi specializációnak előfeltétele nincs. 
Specializációra jellemző differenciált tárgyak a 2. és 3. félévben esedékesek. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat 4 hét időtartamú, önállóan teljesítendő, intézményen kívüli 
összefüggő szakmai gyakorlat. A gyakorlat minden hallgató számára kötelező, mással nem 
helyettesíthető. A szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott szakmai 
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gyakorlat kritérium követelmény. A szakmai gyakorlat tervezési, kivitelezési vagy 
üzemeltetési területen végezhető gyakorlat. 

Tájékoztató elérhetősége: A gyakorlat Neptun és E-learning kurzusa. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A létesítménymérnök 
I. tudása 

1. Ismeri a létesítmények építészeti, épületszerkezeti, tartószerkezeti elemeit, az 
épületgépészeti és épületvillamossági berendezéseket és rendszereket, valamint 
az épületinformatikai, épületfelügyeleti és irányítástechnikai eszközöket. 

2. Rendelkezik kockázatmenedzsment ismeretekkel, valamint a tervezési feladatok 
organizációjához, tenderbonyolításához, kivitelezés-szervezéséhez, szakágak 
közti koordinációjához szükséges ismeretekkel. 

3. Rendelkezik az épületgépészeti rendszerek tervezéséhez, kivitelezéséhez és 
üzemeltetéséhez szükséges ismeretekkel és ismeri a megújuló energiaforrások 
alkalmazási lehetőségeit, valamint a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos 
elvárásokat. 

4. Rendelkezik a létesítmények egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
üzemeltetési, karbantartási folyamatainak optimalizálási ismereteivel. 

5. Rendelkezik a létesítmények tűzvédelmének tervezési, kivitelezési és 
üzemeltetési ismereteivel. 

6. Ismeri az épületszerkezetek és az épületgépészeti rendszerek diagnosztikai 
módszereit, az épületeken belül az egészséges és biztonságos életvitelt biztosító 
komfortkövetelményeket, valamint a belső környezet minőségét befolyásoló 
tényezők hatásmechanizmusát. 

II. képességei 
1. Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő 

terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni, korszerű 
ismeretszerzési és adatgyűjtési módszerek felhasználásával. 

2. Alkalmas a szakterületén belül felmerülő speciális problémák sokoldalú 
interdiszciplináris megközelítésére és megoldására. 

3. Képes rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex 
épületgépészeti rendszerek átfogó tervezésére. 

4. Képes épületek funkciójától függő technológiák és az épületek belső és külső 
környezetével, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányításával 
kapcsolatos ismeretek gyakorlati alkalmazására. 

5. Képes integrált ismeretek alkalmazására a feladatok organizációjához, 
tenderbonyolításához, kivitelezés-szervezéséhez, szakágak közti 
koordinációjához, átadás- átvételi eljárások lebonyolítására, épületek 
beüzemelésére, rendszereinek beszabályozására. 

6. Alkalmas a létesítmények üzemeltetésével, fenntartásával, felújításával 
kapcsolatos diagnosztikai vizsgálat elkészítésére, létesítmények auditálására, 
energetikai tanúsítások elvégzésére, értékbecslésre, facility managementi 
feladatok ellátására. 

7. Képes komplex energetikai-költség-komfort elemzések és vizsgálatok 
készítésére, és ezek alapján az optimális megoldások meghatározására. 
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8. Képes elvégezni a létesítmények energetikai szimulációját, elvégzi az építmények 
és épületgépészeti rendszerek diagnosztikáját. 

9. Képes a létesítmények energetikai auditjának, valamint üzemeltetési, 
karbantartási ütemtervének elkészítésére. 

10. Képes komfortelméleti elemzések elkészítésére és a komfortkövetelmények 
alapján műszaki megoldások kidolgozására a megfelelő belső környezeti 
feltételek biztosításához. 

11. Képes felmérni egy létesítmény energetikai állapotát, elemzéseket készíteni és 
koncepciókat készíteni létesítmények energetikai felújítására, rekonstrukciójára 
vonatkozóan. 

12. Képes a létesítmények tűzvédelmének tervezésére, kivitelezésére és a technikai 
berendezések üzemeltetésére. 

III. attitűdje 
1. Nyitott és fogékony az épületenergetikai szakterületeken zajló szakmai, 

technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles 
közvetítésére. 

2. Törekszik a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök 
fejlesztésében való közreműködésre. 

3. Törekszik arra, hogy önképzése az épületenergetikai, ezen belül az 
épületgépészeti, építészeti, energetikai, anyagismeretei és informatikai 
részterületeken folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. 

4. A megszerzett épületenergetikai ismeretei birtokában törekszik a megfigyelhető 
jelenségek és folyamatok minél alaposabb megismerésére, 
törvényszerűségeiknek leírására, megmagyarázására. 

5. Munkája során az egészségvédelmi és környezetvédelmi, valamint a 
minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és 
betartatja. 

6. Munkája során törekszik a munka- és szervezeti kultúra etikai elveinek 
betartására és betartatására. 

IV. autonómiája és felelőssége 
1. Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására, eredeti ötletek felvetésére, a 

feladatok megtervezésére és végrehajtására. 
2. Kezdeményező szerepet vállal létesítménymérnöki, épületenergetikai 

problémák feltárásában és megoldásában. 
3. Épületenergetikai, illetve komfortelméleti feladatok megoldása során önállóan 

választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket. 
4. Önállóan képes innovatív üzemeltetési stratégiák kidolgozására, új 

épületgépészeti kapcsolások és rendszerek fejlesztésére. 
5. Felelősséget vállal a szakvéleményében közölt megállapításokért és szakmai 

döntéseiért, az általa, illetve irányítása alatt végzett munkafolyamatokért. 
6. Felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és mérnök etikai 

értékrendet. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú 
(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
szükséges. 
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A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 
- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, 

valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit 
értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A diplomaterv témákat az Épületgépész, Létesítmény- és Környezettechnika Tanszék 

hirdeti meg. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy az elsajátított tananyagot önállóan 
alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, felmérési, elemzési, javaslati és tervi 
munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák közül választ, vagy érdeklődési körének 
megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az illetékes tanszéken. 
 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomadolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
Minden hallgató számára kötelező záróvizsga tárgyak (13 kredit): 

- Épületgépészeti hálózatok; 
- Belső környezet minősége; 
- Épületenergetika. 

Az egyes specializációk záróvizsga tárgyai: 
- Létesítmény üzemeltető specializáció (12 kredit): Építmények üzemeltetése és 

diagnosztikája I-II., Szolgáltatástechnika; 
- Épületgépész specializáció (11 kredit): Fűtéstechnikai rendszerek, Épületek 

hűtéstechnikája, Klímatechnikai rendszerek; 
- Épületenergetika specializáció (10 kredit): Építmények üzemeltetése és 

diagnosztikája II., Megújulók az energiaellátásban, Világítástechnika. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembevételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 
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Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen (Gépészmérnöki Kar) 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési helyen (Gépészmérnöki Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#G%C3%A9p%C3%A9szm%C3%A9rn%C3%B6ki%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#G%C3%A9p%C3%A9szm%C3%A9rn%C3%B6ki%20Kar
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Műszaki menedzser mesterképzési szak 
 

A szak képzési célja olyan műszaki menedzserek képzése, akik természettudományi, 
műszaki és informatikai, gazdálkodás- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, 
készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a 
technológiai folyamat műszaki és gazdasági vonatkozású tervezésében, fejlesztésében való 
közreműködésre, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, 
értékelésére és a kapcsolódó döntések meghozatalára. A szakot elvégzők olyan 
kompetenciák birtokába jutnak, amelyek alkalmassá teszik őket a különböző típusú, méretű 
és tevékenységű vállalkozások topmenedzseri feladatainak ellátására – akár idegennyelv-
tudást igénylő munkakörökben is. A szak a SZIE karközi együttműködésében kerül 
meghirdetésre. A tantárgyak gondozásában a Gépészmérnöki Kar koordinációja mellett 
közreműködik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar is. Az elméletileg igényesebb 
képzés a műszaki menedzseri munkakörök magasabb színvonalon történő ellátásához ad 
muníciót és felkészít a szakterületi doktor-(PhD) képzésre is. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc); 
- szakképzettség: okleveles műszaki menedzser (Engineering Manager). 

 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Daróczi Miklós egyetemi docens 
Szakkoordinátorok: Dr. Medina Viktor egyetemi docens 
 
Képzési hely: Gödöllő (Gépészmérnöki Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 
VÁLASZTHATÓ 
SPECIALIZÁCIÓ 

SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 
KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Projektmenedzsment Dr. Daróczi Miklós egyetemi 
docens 

nappali és levelező munkarendben 

Termelés- és 
minőségmenedzsment 

Dr. Medina Viktor egyetemi 
docens 

nappali és levelező munkarendben 

Ipari marketing és logisztika  Dr. Medina Viktor egyetemi 
docens 

nappali és levelező munkarendben 

Megújuló energiák Dr. Schrempf Norbert egyetemi 
docens 

nappali és levelező munkarendben 

Agrobiznisz Dr. Husti István egyetemi tanár nappali és levelező munkarendben 
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Specializációra történő felvétel feltételei 
 

A Gépészmérnöki Karon a specializáció megválasztása a mesterképzéseken őszi 
kezdésnél a 2. félévben történik. A keresztféléves tavaszi kezdésnél viszont már az első 
félévben. A meghirdetett specializációk közül csak azok indulnak, amelyekre megfelelő 
számú jelentkező van. 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Gödöllői képzési helyen 
(Gépészmérnöki Kar): a levelező munkarendű képzés tanórái általában pénteki és szombati 
napokon kerülnek megtartásra, kivétel az első héten, amikor szerdától péntekig vannak az 
órák. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A Műszaki menedzser mesterképzési szak érvényben lévő tanterve szerint valamennyi 
hallgatónak - gyakorlati ismereteinek bővítése érdekében - 2 hetes „Vállalkozás-vezetési” 
gyakorlaton kell részt vennie. 

A gyakorlat lebonyolításáért a Műszaki menedzser mesterképzési szak vezetése a 
felelős. Az tanszéki koordinációt Dr. Kovács Imre mesteroktató végzi. 
A gyakorlat célja:  

- személyes tapasztalatok szerzése a vállalkozások szervezeti-működési rendjéről, 
gazdálkodásáról, irányításáról, vezetői információs rendszeréről, valamint a 
termelési- szolgáltatási folyamatok menedzsmentjéről;  

- megismerni a vállalkozás-vezetés teendőit, kiemelten a műszaki vezetőre háruló 
feladatokat;  

- a „Gazdaságtan” és a „Menedzsment ismeretek” c. tantárgyak keretében 
tanultak megfigyelése a gyakorlati életben, valamint információszerzés, 
adatgyűjtés - elsődlegesen - az ökonómiai és menedzsment ismeretanyag 
gyarapítása és mélyebb elsajátítása érdekében.  

 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A mesterfokozat birtokában a műszaki menedzser: 

- Képes a termelő és szolgáltató folyamatok műszaki, gazdasági, humán és egyéb 
társadalmi szempontokból történő áttekintésére, és az egyes szakterületek 
képviselői közötti kommunikációra. 

- Képes üzleti tervek készítésére és megvalósítására, műszaki, gazdasági 
döntéselőkészítési feladatok elvégzésére és döntéshozatalra, innovációs 
stratégiák kidolgozására és megvalósítására. 

- Képes a műszaki értékelemzés feladatainak elvégzésére, a termelési rendszerek 
és technológiák minőségbiztosítására, a gazdálkodás minőségi és hatékonysági 
mutatóinak javítására. 

- Képes innovációs folyamatok tervezésének és megvalósításának 
összehangolására. 
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- Képes multidiszciplináris műszaki ismereteket igénylő feladatok 
összehangolására, megvalósításuk irányítására. 

- Képes a statisztikai és ökonometriai eszköztár alkalmazására az elmélyültebb 
kutatási tevékenység érdekében. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező és kritérium tantárgyának, a választott specializáció 
tantárgyainak teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű 
szabadon választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek 
teljesítése összesen 120 kredit értékben; 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb 4-6 tantárgy 
ismeretanyagára épül, mely alapján specializációnként tételsor kerül kiadásra. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
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A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen (Gépészmérnöki Kar) 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési helyen (Gépészmérnöki Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#G%C3%A9p%C3%A9szm%C3%A9rn%C3%B6ki%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#G%C3%A9p%C3%A9szm%C3%A9rn%C3%B6ki%20Kar
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Településmérnöki mesterképzési szak 
 

Az MSc szintű településmérnök oktatással olyan szakembereket kívánunk képezni, akik 
a települések, kistérségek, régiók fenntartható fejlesztésének, rendezésének, 
rehabilitációjának, értékvédelmének ill. a környezetminőség javításának a tervezési 
feladataira felkészültek, akik az építészeti, ökológiai és műszaki szempontok figyelembe 
vétele mellett a társadalom igényeinek megfelelően képesek a tervezéssel és fejlesztéssel 
összefüggő műszaki hatósági, szakhatósági, települési önkormányzati munkakörök, vezetői 
állások betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc) 
- szakképzettség: okleveles településmérnök (Urban Systems Engineer) 

 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka egyetemi docens 
 
Képzési hely: Budapest (Tájépítészeti és Településtervezési Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat négy hét időtartamú, önállóan teljesítendő, intézményen kívüli 
összefüggő szakmai gyakorlat, melynek kredit értéke 5 kredit.  

A mesterképzés szakmai gyakorlat hangsúlyosan tervezési gyakorlat, ahol célszerű 
széleskörű szakmai tevékenységű műhelyeket megkeresni. Tekintettel arra, hogy a 
településmérnök diploma lehetőséget biztosít később, megfelelő gyakorlat után 
településtervező (TT) jogosultság megszerzésére, a gyakorlatot olyan irodákban kell 
teljesíteni, ahol ilyen jogosultsággal rendelkező vezető tervezők vannak. Mivel a 
településtervezés az építészet (É) társszakmája, javasolható az É és TT vezető tervezővel 
rendelkező irodák megkeresése, abban az esetben is, ha ott nincs szakági tervező. 

Tájékoztató elérhetősége: https://tajk.szie.hu/telepulesmernok-msc-gyakorlati-
informaciok 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett okleveles településmérnökök az alaptudományokon nyugvó, specializált 
magas szintű szakmai és nyelvismerettel rendelkeznek, mely alkalmassá teszi őket vezetői 
és felsővezetői beosztások betöltésére: 

- Településrendezési tervezési, területfejlesztési, ill. regionális tervezési 
feladatkörökben; 

- Területfejlesztési, település- és környezetügyi középszintű és felső vezetői 
munkakörben; 

https://tajk.szie.hu/telepulesmernok-msc-gyakorlati-informaciok
https://tajk.szie.hu/telepulesmernok-msc-gyakorlati-informaciok
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- Települési önkormányzatok műszaki vezetői, településrendezési, 
településépítészi (főépítészi) feladatainak körében; 

- szakhatósági vezetői munkakörben, felelős hatósági vagy önkormányzati 
középszintű vezetőként; 

- kistérségi társulások, megyei önkormányzatok és régiók szakigazgatási és 
szakhatósági, középszintű és vezetői munkaköreiben. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, 
valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit 
értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomaterv védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

A szakon a szakmai komplex vizsga a képzés kötelező tantárgyai ismeretanyagából áll. 
 
A diplomaterv védésen a hallgató vetítettképes prezentáció formájában, kb. 10-15 

percben ismerteti a tervet. A tervismertetés után a bírálók (vagy a bizottság valamelyik 
tagja) felolvassa az opponenciákat. 

A bírálatokat legkésőbb a védés előtt 1 héttel kézhez kapják a hallgatók. A bírálatokban 
általában kérdéseket is megfogalmaz az opponens, melyekre a hallgatónak a védésen kell 
válaszolnia. 

A záróvizsga bizottság tagjai is tehetnek fel kérdéseket a hallgató részére az 
elhangzottakkal kapcsolatban. Ezt követően a jelölt által megfogalmazott tervek, 
következtetések megvitatására kerül sor. A bíráló bizottság tagjai kiemelik a munka 
értékeit-problémáit, észrevételeket tesznek, melyekre a Hallgató reagál/hat. 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Budapest képzési helyen (Tájépítészeti és Településtervezési Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#T%C3%A1j%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti%20%C3%A9s%20Telep%C3%BCl%C3%A9stervez%C3%A9si%20Kar
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MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET 
 

Fotográfia mesterképzési szak 
 

A mesterképzési szak célja fotográfusok képzése, akik naprakész vizuális, fotóelméleti, 
kultúrtörténeti és mediális ismereteik birtokában képesek hosszú távú önálló művészi, 
alkotói és kutatói életpálya felépítésére, a folyamatos alkotói megújulásra, megőrizve a 
kritikus szemléletet a média alkalmazásának terén. Képesek fotográfiai projektek 
kidolgozására, tervezésére és lebonyolítására önállóan vagy társművészetek képviselőivel 
való együttműködésben, felkészültek szakmai tudásuk átadására, továbbá annak 
nemzetközi kontextusban történő képviselésére és alkalmazására. Felkészültek 
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master; MA); 
- szakképzettség: okleveles fotográfustervező művész (Photographer). 

 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Baki Péter 
 
Képzési hely: Kaposvár (Rippl-Rónai Művészeti Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az okleveles fotográfustervező művész 

- Felismer komplex fotográfiai problémákat, saját tervezési, alkotói programot 
alakít ki, és ez alapján önálló kreatív szakmai munkát végez. 

- Korábban megszerzett és rendszerezett tudását és tapasztalatait stratégiai 
módon alkalmazza változó, új típusú, komplex helyzetekben. 

- Önállóan végzi komplex, fotográfiához kapcsolódó problémakörök vizsgálatát, 
összetett művészeti és designkutatást folytat, az adatok és források kritikai 
kezelését végzi, a tágabb kontextuális összefüggéseket és folyamatokat 
rendszerszerűen értelmezi. 

- Magas szintű kritikai gondolkodásra támaszkodva képes alkotói, tervezői 
reflexióra, valamint önálló, szilárd szakmai álláspont kialakítására. 

- Kreativitását a változó, új típusú, komplex helyzetekben is mozgósítja, és a 
hagyományos keretrendszerből kilépő, innovatív megoldásokat fejleszt. 

- Önállóan és rutinszerűen, konzekvensen visz végig fotóművészeti tervezési, 
alkotói folyamatot, magas szintű és komplex tervezői, alkotói döntéseket hoz 
meg, és komplex originális alkotást hoz létre. 
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- Rutinszerűen és innovatív módon alkalmazza a megfelelő fotóművészeti eszközt, 
módszert, eljárást és gyártástechnológiát egyéni koncepciói és önálló tervei 
megvalósításához. 

- Interdiszciplináris alkotóközegben saját szakterületét kompetensen és magas 
színvonalon képviseli, csapatban dolgozva egyenrangú félként, alkotó módon 
működik együtt társszakmák és különböző művészeti területek képviselőivel. 

- Fotóművészeti projekteket, folyamatokat és erőforrásokat menedzsel, 
csoportban dolgozva ellátja a vezető szerepet, irányítja az alkotó, tervező és 
megvalósító tevékenységet. 

- Fotóművészeti tevékenységét, elképzeléseit, eredményeit nyilvánosság előtt 
nagy biztonsággal és kompetenciával mutatja be, valamint magas szintű 
párbeszédet folytat szakmai közösségével, a társszakmák képviselőivel, 
szakértőkkel, ügyfelekkel, illetve laikus közönséggel a szakterületét érintő 
komplex témákban, anyanyelvén és egy idegen nyelven. 

- Szakmai álláspontját és szakmai érdekeit érvekkel alátámasztva képviseli vita 
helyzetben, együttműködés során képes a konfliktuskezelésre. 

- Alkalmazza szakterülete etikai és szerzői jogi normáit, továbbá a szakmai 
elvárásoknak megfelelően alkalmazza tudását eltérő intézményes keretek között 
is. 

- Képes értékelni saját fotóművészeti tevékenységét, szakmai erősségeit, 
gyengeségeit, és tudását, kompetenciáit és alkotói tervezői gyakorlatát 
folytonosan naprakészen tartja, megújítja, fejleszti. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

A képzés összes kötelező tantárgyának és a tanterv szerint szükséges mennyiségű 
szabadon választható kredit és a és a mestermunka és szakdolgozat készítésre adható 
kreditek teljesítése összesen 120 kredit értékben 
 

Záróvizsga 
 

A hallgató a mesterképzés részeként tanulmányai lezárásaként felkészültsége 
bizonyítására záróvizsgát tesz. A záróvizsgán a hallgató számot ad a fotográfiával 
kapcsolatos magas szintű gyakorlati és elméleti szakmai tudásáról és arról, hogy képes 
tervezés-elméleti ismereteit a gyakorlat szolgálatába állítani, képes mindezt tudományos 
igénnyel készült szaktanulmányban kommentálni és felkészült a mesterszak törzsanyagát 
alkotó ismeretkörök területein. 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- a mestermunka határidőre történő benyújtása; 
- a szakdolgozat határidőre történő benyújtása. 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 
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A záróvizsga három részből áll: 
- mestermunka; 
- szakdolgozat;  
- védés. 

 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Rippl-Rónai Művészeti Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Rippl-R%C3%B3nai%20M%C5%B1v%C3%A9szeti%20Kar
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Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szak 
 

A végzett okleveles tájépítész-kertművész a magas színvonalú, attraktív és egyben 
élhető táj és települési környezet megteremtéséhez járul hozzá, annak szellemi 
megalkotója, amivel az uniformizálódott és technicista településkép karakteres és a helyre 
jellemző, egyedi arculatot nyerhet. A települési környezet minősége egyre jelentősebb, az 
élet minőségét jelentősen befolyásoló, meghatározó tényező. A környezet minőségével 
szembeni társadalmi igény és elvárás általánosan növekszik és egyre szélesebb rétegeket 
érint. 

A tájépítész-kertművész alkotó szerepe nemcsak a közterületek, utcák, közterek, 
közparkok, közkertek attraktív formálásában jelentős, de az intézményi kertek, a 
magánkertek alakításában is. Fontos feladatuk a kulturális örökség, a műemléki környezet 
és a történeti kertek, ill. a történeti tájak rekonstrukciója és rehabilitációja. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MA); 
- szakképzettség: okleveles tájépítész-kertművész (Landscape Architect and Garden 

Designer). 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Balogh Péter István egyetemi tanár 
 
Képzési hely: Budapest (Tájépítészeti és Településtervezési Kar) 
Képzés nyelve: magyar és angol 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat négy hét időtartamú, önállóan teljesítendő, intézményen kívüli 
összefüggő szakmai gyakorlat, melynek kredit értéke 5 kredit.  

Az MA képzés szakmai gyakorlata hangsúlyosan tervezési gyakorlat, ahol célszerű 
elsősorban objektumtervezési tevékenységű tájépítész műhelyeket megkeresni, ahol K1 
jogosultsággal rendelkező (vezető)tervezők vannak. Mivel a tájépítészet az építészet és 
településtervezés társszakmája, elfogadható az É1 és TT1 (vezető)tervezővel rendelkező 
irodák megkeresése is – akkor is, ha ott nincs szakági (K) tervező –, de csak abban az 
esetben, ha az irodában rendszeresen zajlik szabadtértervezés (pl. közterek). 

Tájékoztató elérhetősége: https://tajk.szie.hu/tajepiteszet-es-kertmuveszet-ma-
gyakorlati-informaciok 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett okleveles tájépítész-kertművészek önálló alkotóként, vagy építészeti és 
környezet-tervező műhelyek, stúdiók alkalmazottaiként a települési önkormányzatok, 

https://tajk.szie.hu/tajepiteszet-es-kertmuveszet-ma-gyakorlati-informaciok
https://tajk.szie.hu/tajepiteszet-es-kertmuveszet-ma-gyakorlati-informaciok
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intézmények, vállalatok, civil szervezetek, ill. magánszemélyek megbízásából 
tevékenykednek. 
A végzett okleveles tájépítész-kertművész: 

- Képes a tájépítészeti és kertművészeti szakmai problémák beazonosítására, 
azok sokoldalú, interdiszciplináris megközelítésére, valamint a megoldásához 
szükséges részletes elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására; 

- A tájépítészeti és kertművészeti szakterületen felmerülő problémák 
megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus 
természet- és társadalomtudományi, valamint művészeti elveket, szabályokat, 
összefüggéseket, eljárásokat; 

- Alapvető képességei a kreativitás, a fejlett térlátás és formakészség; 
- Képes az alkotói gyakorlat során új megközelítések, tudatosság és széleskörű 

átlátás kialakítására; 
- Alkotó módon képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, 

anyagi és információs forrásokat; 
- Rendelkezik mindazzal a rutin technikai képességgel – rajzkészség, 

ábrázolástechnika, előadáskészség – amely lehetővé teszi, hogy önálló művészi 
elképzeléseit egyéni módon és szakmai biztonsággal valósítsa meg; 

- Kifinomult kritikai ítélőképességgel rendelkezik; 
- Az önállóan vagy más művészeti ágak szereplőivel együttműködésben végzett 

tevékenysége során hatékony kommunikációra képes. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú 
nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges 
bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma 
van. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, 
valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit 
értékben. 

 

Záróvizsga 
 

A záróvizsga a tájépítészet és kertművészet mesterképzésen szakmai rajzi feladat 
elkészítéséből és a diplomaterv védésből áll. 

A szakmai rajzi feladat egy tájépítészeti objektum, városi szabadtér vázlattervének 
elkészítése. A tervet a kijelölt szigorlati-tervi bizottság még aznap értékeli.  

A diplomaterv védésen a jelöltnek ismertetnie kell munkája főbb eredményeit, és 
válaszolnia kell a bírálók kérdéseire, kritikai észrevételeire. A jelölt és a bizottság egy 
szakmai párbeszédet folytat a tervek (diplomaterv ill. az előző napi vizsgaterv) kapcsán, 
amely egyaránt érintheti a tervek tájépítészeti, növényalkalmazási és műszaki részleteit is. 
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Záróvizsgára bocsátás feltételei: 
- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomaterv benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- szakmai rajzi feladat; 
- diplomaterv védés. 

 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend magyar és angol nyelven Budapest képzési helyen (Tájépítészeti és 
Településtervezési Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#T%C3%A1j%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti%20%C3%A9s%20Telep%C3%BCl%C3%A9stervez%C3%A9si%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#T%C3%A1j%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szeti%20%C3%A9s%20Telep%C3%BCl%C3%A9stervez%C3%A9si%20Kar
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PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 
 

Agrármérnöktanár mesterképzési szak (4 féléves képzés) 

 
A képzés célja olyan agrármérnöktanárok képzése, akik alkalmasak a közoktatásban az 

iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban a 
tanulók agrárszemléletének és ismereteinek, szaktudásának megalapozására. Olyan 
szakemberek képzése, akik az agrárszakképzés területén szakképzettségüknek megfelelően 
képesek a szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatására, a pedagógiai tervezési, 
fejlesztési és kutatási feladatokra, továbbá aktív részesei lehetnek a vidékfejlesztésnek, 
előmozdíthatják az elmaradott régiók felzárkózását. Képesek a pedagógiai kutatási 
feladatok ellátására és a tudományos minősítési eljárásba való bekapcsolódásra. Mindezek 
mellett a képzés kellő alapokat ad ahhoz, hogy a hallgatók tanulmányaikat a PhD képzésben 
folytathassák a neveléstudomány területén. 

A képzés rövid tartalma: a képzés erősen gyakorlatorientált, széles elméleti bázis 
alapozza meg a tanári felkészítést, amely arra törekszik, hogy Önnek megfelelő elméleti és 
gyakorlati felkészítést nyújtson a mindennapi iskolai nevelő-oktató munkában. 
Tanulmányaik során megismerik a nevelés- és oktatástudomány korszerű irányzatait és 
eredményeit, elsajátítják az informatikával és know-how-val támogatott vezetési és 
oktatásszervezési módszereket és azok gyakorlati alkalmazását, megismerik a nevelő-
oktatómunka során felmerülő problémákat, a lehetséges megoldási módokat, elsajátítják 
a képzés szakképzettségének megfelelő alapvető gyakorlati módszereket és megoldásokat, 
valamint ezek hasznosításának lehetőségeit a gyakorlati pedagógiai munkában megismerik 
a munkaerő-piac és a szakképzés alapvető összefüggéseit. Az agrármérnöktanárok jelen, 
illetve jövőbeli munkaterületeinek vonatkozásában megemlíthető az iskolarendszeren 
belüli és kívüli képzések opcionális lehetősége is. A szak tudományterületi 
meghatározottsága kettős: egyrészről a pedagógia, másrészről a hozzá kapcsolt diszciplína, 
azaz az agrár képzési terület határozza meg képzésünket. Természetesen fontos számunkra 
az is, hogy szakunk az agrárium világához kapcsol bennünket. A korszerű, piaci igényekre 
reagáló agrár tanárképzés fontos szerepet vállalhat a mezőgazdaság szereplőinek 
változásra nyitott magatartásának formálásában is. A Szakképzés 4.0 Stratégia szakmai 
tanárképzésre vonatkozó innovatív paneljeinek a szem előtt tartásával, bízunk abban, hogy 
tanítványaink zökkenőmentesen tudnak majd alkalmazkodni a térségspecifikus oktatási és 
agrár-munkaerőpiaci elvárásokhoz. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master) 
- szakképzettségek:  

okleveles agrármérnöktanár (mezőgazdaság) / Teacher of Agricultural 
Engineering (Agriculture) 
okleveles agrármérnöktanár (mezőgazdasági gépész) / Teacher of 
Agricultural Engineering (Mechanical Engineering)  
okleveles agrármérnöktanár (élelmiszer) / Teacher of Agricultural 
Engineering (Food Industry) 
okleveles agrármérnöktanár (kertészet- és parképítés) / Teacher of 
Agricultural Engineering (Horticulture and Urban Gardening) 
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A képzés képzési ideje: 4 félév 
A képzésre jelentkezés feltétele: a specializációk min. egyikéhez illeszkedő diszciplináris 
végzettség, min. BA szint (Bolognai-rendszer előtti időszakban ez főiskolai szint) 
 
Munkarend: levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. habil. Khademi-Vidra Anikó egyetemi docens 
 
Képzési hely: Gödöllő és Budapest (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 
Mezőgazdaság, Mezőgazdasági gépész, Élelmiszer, Kertészet- és parképítés. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A képzés során a mintatanterv szerinti alábbi tanítással összefüggő, önállóan 
teljesítendő, intézményen kívüli gyakorlatokat kell teljesíteni hallgatóinknak: 
 

Intézményen kívüli gyakorlatok Ideje Időtartama  Kredit 

Közösségi pedagógiai gyakorlat, a hallgató 
által választott középfokú szakképző 
intézményrendszer keretén belül. 

1. félév  10 hét – 50 
óra 

2 

Komplex tanítási gyakorlat, a hallgató által 
választott középfokú szakképző 
intézményrendszer keretén belül. 

2. félév 3 hét – 20 
óra 

2 

Összefüggő egyéni pedagógiai gyakorlat, a 
hallgató által választott középfokú 
szakképző intézményrendszer keretén belül. 

3. félév 5 hét - 70 
óra 

14 

Összefüggő egyéni pedagógiai gyakorlat, a 
hallgató által választott középfokú 
szakképző intézményrendszer keretén belül. 
(Csak azoknak, akiknek nincs legalább egy 
tanéves köznevelési gyakorlatuk!) 

4. félév 5 hét - 70 
óra 

14 

 
A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett okleveles agrármérnöktanárok specializált, magas szintű szakmai és 
nyelvismerettel rendelkeznek, mely alkalmassá teszi őket a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 
értelmében: 

- az agrár szakterületen az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére 
felkészítő szakaszainak évfolyamain, az iskolai rendszerű, valamint az 
iskolarendszeren kívüli szakközépiskolai, szakgimnáziumi oktatásban, felnőttek 
át- és továbbképzésében részt venni; 
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- az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméleti és 
elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására; 

- az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a gyakorlati, illetve speciális agrár 
szakterületi ismeretek bemutatására, átadására, a tanórai, tanüzemi, 
szaklaboratóriumi tanulás szervezésére, az agrár szakoktatás területén a 
fenntartható agrártermeléshez szükséges attitűd kialakítására; 

- a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok ellátására, valamint a 
szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési 
feladatainak ellátására; 

- a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlatok teljesítése, 
valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
diplomadolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit 
értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat és portfólió benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 

tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy 
az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes tanszéken. 
 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomadolgozat és portfólió védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb 4-6 tantárgy 
(diszciplináris, pedagógiai) ismeretanyagára épül, mely alapján két tételsor (diszciplináris, 
pedagógiai) kerül kiadásra.  
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 
A képzés tanterve 
 
Levelező munkarend Budapest és Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
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Agrármérnöktanár mesterképzési szak (2 féléves képzés) 
 

A képzés célja olyan agrármérnöktanárok képzése, akik alkalmasak a közoktatásban az 
iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban a 
tanulók agrárszemléletének és ismereteinek, szaktudásának megalapozására. Olyan 
szakemberek képzése, akik az agrárszakképzés területén szakképzettségüknek megfelelően 
képesek a szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatására, a pedagógiai tervezési, 
fejlesztési és kutatási feladatokra, továbbá aktív részesei lehetnek a vidékfejlesztésnek, 
előmozdíthatják az elmaradott régiók felzárkózását. Képesek a pedagógiai kutatási 
feladatok ellátására és a tudományos minősítési eljárásba való bekapcsolódásra. Mindezek 
mellett a képzés kellő alapokat ad ahhoz, hogy a hallgatók tanulmányaikat a PhD képzésben 
folytathassák a neveléstudomány területén. 

A képzés rövid tartalma: a képzés erősen gyakorlatorientált, széles elméleti bázis 
alapozza meg a tanári felkészítést, amely arra törekszik, hogy Önnek megfelelő elméleti és 
gyakorlati felkészítést nyújtson a mindennapi iskolai nevelő-oktató munkában. 
Tanulmányaik során megismerik a nevelés- és oktatástudomány korszerű irányzatait és 
eredményeit, elsajátítják az informatikával és know-how-val támogatott vezetési és 
oktatásszervezési módszereket és azok gyakorlati alkalmazását, megismerik a nevelő-
oktatómunka során felmerülő problémákat, a lehetséges megoldási módokat, elsajátítják 
a képzés szakképzettségének megfelelő alapvető gyakorlati módszereket és megoldásokat, 
valamint ezek hasznosításának lehetőségeit a gyakorlati pedagógiai munkában megismerik 
a munkaerő-piac és a szakképzés alapvető összefüggéseit. Az agrármérnöktanárok jelen, 
illetve jövőbeli munkaterületeinek vonatkozásában megemlíthető az iskolarendszeren 
belüli és kívüli képzések opcionális lehetősége is. A szak tudományterületi 
meghatározottsága kettős: egyrészről a pedagógia, másrészről a hozzá kapcsolt diszciplína, 
azaz az agrár képzési terület határozza meg képzésünket. Természetesen fontos számunkra 
az is, hogy szakunk az agrárium világához kapcsol bennünket. A korszerű, piaci igényekre 
reagáló agrár tanárképzés fontos szerepet vállalhat a mezőgazdaság szereplőinek 
változásra nyitott magatartásának formálásában is. A Szakképzés 4.0 Stratégia szakmai 
tanárképzésre vonatkozó innovatív paneljeinek a szem előtt tartásával, bízunk abban, hogy 
tanítványaink zökkenőmentesen tudnak majd alkalmazkodni a térségspecifikus oktatási és 
agrár-munkaerőpiaci elvárásokhoz. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master) 
- szakképzettségek:  

okleveles agrármérnöktanár (mezőgazdaság) / Teacher of Agricultural 
Engineering (Agriculture) 
okleveles agrármérnöktanár (mezőgazdasági gépész) / Teacher of 
Agricultural Engineering (Mechanical Engineering)  
okleveles agrármérnöktanár (élelmiszer) / Teacher of Agricultural 
Engineering (Food Industry) 
okleveles agrármérnöktanár (kertészet- és parképítés) / Teacher of 
Agricultural Engineering (Horticulture and Urban Gardening) 
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A képzés képzési ideje: 2 félév 
A képzésre jelentkezés feltétele: a specializációk min. egyikéhez illeszkedő diszciplináris 
végzettség, min. MA szint (Bolognai-rendszer előtti időszakban ez egyetemi szint) 
 
Munkarend: levelező munkarend és párhuzamos nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. habil. Khademi-Vidra Anikó egyetemi docens 
 
Képzési hely: Gödöllő és Budapest (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 
Mezőgazdaság, Mezőgazdasági gépész, Élelmiszer, Kertészet- és parképítés. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A képzés során a mintatanterv szerinti alábbi tanítással összefüggő, önállóan 
teljesítendő, intézményen kívüli gyakorlatokat kell teljesíteni hallgatóinknak: 
 

Intézményen kívüli gyakorlatok Ideje Időtartama  Kredit 

Iskolai tanítási gyakorlat, a hallgató által 
választott középfokú szakképző 
intézményrendszer keretén belül. 

1. félév Hospitálás: 8 
óra, önálló 
tanítás: 2 óra. 

2 

Összefüggő 4 hetes gyakorlat, 
a hallgató által választott középfokú 
szakképző intézményrendszer keretén belül.  

2. félév Önálló tanítás: 
20 óra/4 hét. 

20 

 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett okleveles agrármérnöktanárok specializált, magas szintű szakmai és 
nyelvismerettel rendelkeznek, mely alkalmassá teszi őket a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 
értelmében: 

- az agrár szakterületen az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére 
felkészítő szakaszainak évfolyamain, az iskolai rendszerű, valamint az 
iskolarendszeren kívüli szakközépiskolai, szakgimnáziumi oktatásban, felnőttek 
át- és továbbképzésében részt venni; 

- az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméleti és 
elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására; 

- az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a gyakorlati, illetve speciális agrár 
szakterületi ismeretek bemutatására, átadására, a tanórai, tanüzemi, 
szaklaboratóriumi tanulás szervezésére, az agrár szakoktatás területén a 
fenntartható agrártermeléshez szükséges attitűd kialakítására; 

- a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok ellátására, valamint a 
szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési 
feladatainak ellátására; 



430 
 

- a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlatok teljesítése, 
valamint tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a 
portfólió-készítésre adható kreditek teljesítése összesen 60 kredit értékben. 

 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- portfólió benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 

tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy 
az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes tanszéken. 
 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- portfólió védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb 4-6 tantárgy 
ismeretanyagára épül, mely alapján tételsor kerül kiadásra. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 
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Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Budapest és Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Budapest és Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
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Osztatlan képzések 
 

AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 
 

Agrármérnöki osztatlan szak 
 

A képzés célja: Olyan agrár-szakemberek képzése, akik az agrártudományok területén 
szükséges természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alap- és 
alapozó ismereteket, valamint az ezekre épülő mezőgazdasági szakmai ismereteket 
képesek szintetizálni és az agrárszakmában jelentkező feladatok megoldása során 
alkalmazni. A tervezési és szervezési feladatokat magas szinten tudják ellátni. Alkalmasak a 
tudományos munka végzésére, szakirányú továbbképzésbe történő bekapcsolódásra. 
Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Alkalmasak az 
agráriumban működő vállalkozások létrehozására és irányítására, vezetői feladatok 
ellátására. A képzés a diplomamunka megvédésével és záróvizsgával zárul. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc) 
- szakképzettség: okleveles agrármérnök (Agricultural Engineer) 

 
A képzés képzési ideje: 10 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 

- Gödöllői Campus: Dr. Póti Péter egyetemi tanár 
- Kaposvári Campus: Prof. Dr. Sütő Zoltán egyetemi tanár 
- Keszthelyi Campus: Dr. Dublecz Károly egyetemi tanár  

 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkordinátorok:  

- Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): Dr. Percze 
Attila egyetemi docens 

 
Képzés nyelve: magyar 
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Választható specializációk 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN 
HALLGATHATÓ? 

Állattenyésztési Dr. Póti Péter  
egyetemi tanár 

nappali  

Növény és vetőmag termesztési Dr. Kassai Mária Katalin egyetemi 
docens 

nappali  

Mezőgazdasági vízgazdálkodási Dr. Szalai Sándor  
egyetemi docens 

nappali  

 
Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): nincsenek specializációk. 
 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

- növénytermesztés és termékfeldolgozás 
- növényvédelem 
- természet- és környezetvédelem 
- állattenyésztés és termékfeldolgozás 
- agrárökonómia. 

 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 
Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

A specializációválasztásnak nincsenek külön feltételei, azonban egy specializáció 
kizárólag abban az esetben indulhat el, ha min. 10 fő jelentkezik rá. A mintatanterv szerint 
a hallgatók az 5. félévtől 5 féléven keresztül félévenként, specializáció szerint 1-2 tantárgyat 
választhatnak összesen 30 kredit értékben. 
 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): a specializációválasztásnak nincsenek feltételi. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Gödöllő képzési hely (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

A szakmai gyakorlat több elemből épül fel. Az első négy félévben a gödöllői Campus 
tangazdaságában, tanüzemeiben kell félévenként 40 óra szakmai gyakorlatot teljesíteni a 
növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet területén. A szakmai törzsanyag 
tantárgyaihoz nemcsak tantermi, hanem terepi gyakorlatok is tartoznak. Ezen kívül a 
második és negyedik félévet követően 80-80 órás nyári gyakorlatot, továbbá a hatodik és 
nyolcadik félévet követően pedig 160-160 órás nyári gyakorlatot kell teljesíteni, melyeknek 
összesített kreditértéke 12 kredit. 
 
Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): 

A szakmai gyakorlat több elemből épül fel. Az első négy félévben a felsőoktatási 
intézmény tangazdaságában, tanüzemeiben és kutatóintézeteiben kell félévenként 40 óra 
(nappali munkarendben), illetve félévenként 16 óra (levelező munkarendben) szakmai 
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gyakorlatot teljesíteni a növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet területén. A szakmai 
törzsanyag tantárgyaihoz nemcsak tantermi, hanem terepi gyakorlatok is tartoznak.  

A második és negyedik félévet követően 80-80 órás (nappali munkarendben), illetve 
32-32 órás (levelező munkarendben) nyári gyakorlatot, továbbá a hatodik és nyolcadik 
félévet követően pedig 160-160 órás (nappali munkarendben), illetve 40-40 órás (levelező 
munkarendben) nyári gyakorlatot kell teljesíteni, melyeknek összesített kreditértéke 12 
kredit.  

Az összefüggő szakmai gyakorlat részletes tájékoztatójának, valamint a gyakorlattal 
kapcsolatos dokumentumok elérhetősége: Kaposvár képzési hely (Agrár- és 
Környezettudományi Kar): NEPTUN TR. 
 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

A szakmai gyakorlat több elemből épül fel. Az első négy félévben, az egyetem 
tangazdaságában, továbbá a tanszékek gyakorló és kutató helyein kell félévenként 40 óra 
szakmai gyakorlatot teljesíteni a növénytermesztés, az állattenyésztés, a kertészet és az 
agrárműszaki területeken. A szakmai törzsanyag tantárgyaihoz szintén tartoznak terepi 
gyakorlatok. Ezen kívül a hallgatóknak a második és negyedik félévet követően 80-80 órás, 
a hatodik és nyolcadik félévet követően pedig 160-160 órás nyári gyakorlatot kell 
teljesíteni, melyeknek összesített kreditértéke 12 kredit. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A végzett okleveles agrármérnök 

- Képes az agrárágazati szakmai problémák beazonosítására, azok sokoldalú, 
interdiszciplináris megközelítésére, valamint a megoldásához szükséges részletes 
elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására, annak fenntartható 
megoldására. 

- Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések különböző 
területeinek részletes analízisére, az átfogó és speciális összefüggések 
feltárására. 

- A gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság összefüggéseit a 
mezőgazdaság területén alkalmazza. 

- Képes az élelmiszerlánc folyamatában gondolkodni. 
- Alkalmazza a termelés élelmiszerlánc-biztonsági és minőségbiztosítási elemeit.  
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-

biztonsági, élelmezés-egészségügyi, munkavédelmi előírásokat, valamint 
betartja és betartatja azokat. 

- Képes a növényeket veszélyeztető kártevők, kórokozók, gyomnövények, 
valamint természetes ellenségeik azonosítására, az integrált növényvédelem 
megtervezésére és megvalósítására. 

- Az agrármérnök képes eligazodni és szakmailag megalapozott véleményt alkotni 
és döntéseket hozni az agrárágazathoz kapcsolódó hazai és nemzetközi 
gazdaságpolitikai valamint társadalmi eseményekkel kapcsolatban. 

- Képes a szakmai tevékenységével kapcsolatos jogszabályok önálló értelmezésére 
és alkalmazására. 
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- Képes természet-, műszaki, gazdaság- és társadalomtudományi ismeretei 
szintetizálására, ezek figyelembevételével önképzése hatékony 
megszervezésére. 

- Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban 
képes a természet- és társadalomtudományi módszerek és technikák széles 
körének gyakorlati alkalmazására az agrárgazdaság területén. 

- Képes az agrárgazdaság tevékenységrendszerének meghatározására, 
megtervezésére, megszervezésére, működtetésére. 

- Képes a meghatározott tevékenységek végrehajtásához szükséges feltételek 
biztosítására, a megvalósítás folyamatos irányítására és ellenőrzésére, annak 
szükség szerinti újratervezésére. 

- Képes a vezetői tevékenység különböző funkcióinak gyakorlati végrehajtására, a 
vezetettek motiválására, teljesítményük értékelésére, a felmerülő konfliktusok 
jogszerű és hatásos kezelésére. 

- Képes csoport vagy projekt tevékenységek kialakítására és azok önálló 
irányítására. 

- Az irányított szervezet munkáját (tevékenységét), gyakorlati problémáit 
tudományos igényességgel és megfelelő módszerekkel elemzi. 

- A szervezet munkájának korszerűsítése érdekében képes a változtatás 
feltételeinek megteremtésére és a változtatás megvalósítására a 
munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése 
érdekében. 

- Az agrárgazdaságra vonatkozó elemzéseit képes ágazatokon átívelően, 
összefüggéseiben, komplexen megfogalmazni és értékelni. 

- Képes szakterületén magyarul és idegen nyelven írásban és szóban 
megnyilvánulni, vitában részt venni. 

- A szakterület ismeretközvetítési technikáit, magyar és idegen nyelvű publikációs 
forrásait feldolgozza, értelmezi és munkája során ezeket alkalmazza.  

- Képes korszerű informatikai eszközök alkalmazására (adatbáziskezelés, 
adatelemzés, döntéstámogató rendszerek), szakszerű és hatékony szóbeli és 
írásbeli kommunikációra. 

- Ismereteit szaktanácsadási tevékenysége során alkalmazni képes. 
- Képes szakmája hiteles, társadalmilag koherens közvetítésére. 
- Képes a mérnöki munka során az egyének és a társadalom egészségét javító-

támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítésére. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 

 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése 
összesen 300 kredit értékben; 

- szakmai gyakorlatok teljesítése. 
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Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- diplomadolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Gödöllő képzési hely (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar): 

Állattenyésztés és takarmányozás - a gazdasági állatfajok (szarvasmarha, juh, kecske, 
sertés, baromfi, nyúl, ló, hal, hobbi állat, egzotikus állatok) tenyésztésének, 
tartástechnológiájának, takarmányozásának ismeretkörei, valamint a precíziós 
állattenyésztés témakörei Növénytermesztés - a gazdasági szempontból jelentős 
szántóföldi és kertészeti kultúrák nemesítésének, termesztési technológiájának, 
agrotechnológiájának, növényvédelmének ismeretkörei, különös tekintettel a 
klímatudatos és precíziós növénytermesztés témaköreire 
A körforgásos gazdálkodás ismeretkörei. 
Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): 
- 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

Állattenyésztés és takarmányozás, a gazdasági állatfajok tenyésztésének, 
tartástechnológiájának, takarmányozásának ismeretkörei, az állati termék előállítás 
gazdasági, ökológiai és környezetvédelmi aspektusai. A gazdasági szempontból jelentős 
növénytermesztési és kertészeti kultúrák nemesítésének, termesztési technológiájának, 
agrotechnológiájának, növényvédelmének ismeretkörei, különös tekintettel a 
klímatudatos és precíziós növénytermesztés témaköreire. 

A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb növénytermesztési, 
állattenyésztési, agrárökonómiai és a mezőgazdasági termelés fenntarthatóságával, 
környezeti aspektusaival kapcsolatos ismeretanyagra épülő tételsor segítségével történik. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 
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Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 
 
Levelező munkarend Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Agr%C3%A1r-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Agr%C3%A1r-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
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MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET 
 

Színművész osztatlan szak 
 

A színművész osztatlan szak célja színművészek képzése, akik az elsajátított elméleti 
ismereteik és komplex gyakorlati képességeik birtokában alkalmasak a hazai színházi 
műhelyekben, a filmes és televíziós produkciókban, a rádiós előadóművészetekben, illetve 
filmszinkronizálási munkákban magas szintű színművészeti tevékenység folytatására. 
Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (master; MA); 
- szakképzettség: okleveles színművész (Actor/Actress) 

 
A képzés képzési ideje: 10 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Vidnyánszky Attila 
 
Képzési hely: Kaposvár (Rippl-Rónai Művészeti Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat a képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott 
időtartamban a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben lehetőséget 
nyújt a megszerzett tudás és a gyakorlati készségek együttes alkalmazására, az elméleti és 
gyakorlati ismeretek összekapcsolására, a munkahely és munkafolyamatok megismerésére, 
a szakmai kompetenciák gyakorlására. Célja, hogy a hallgatók koncentráltan a képzésükhöz 
kapcsolódva szakspecifikusan dolgozhassanak hosszabb időintervallumon keresztül.  

A szak tartalmáért, a teljes képzési folyamatért, a kurzusok szervezésért felelős, 
hatáskörrel rendelkező oktató az alapszak szakfelelőse. 

A Színművész osztatlan mesterképzési szak 10 féléves képzésének utolsó két félévét / 
9‐10.félév/ a hallgatók színházi szakmai gyakorlaton töltik. A szakmai gyakorlatot az 
Egyetem és a külső gyakorlóhely (színház) közti együttműködési megállapodás rögzíti. A 
szakmai gyakorlóhelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba veszi. A gyakorlóhely a 
hallgatóval hallgatói munkaszerződést köt. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A színművész 

- képes egyénileg is a rá kiosztott szerep értelmezésére, a rendező vezetésével a 
színpadi figura kialakítására. 

- Képes egy szerep többféle értelmezés szerinti eljátszására. 
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- Képes a művészi teljesítmény magas színvonalon történő megismétlésére. 
- Képes társulatban együtt alkotni, játszani, az improvizációs technikákat alkalmazni. 
- Képes kreatívan jelen lenni a filmes és televíziós műfajokban egyaránt. 
- Képes közreműködőként a színpadi gondolat kifejezéséhez szükséges formanyelv 

gazdagítására. 
- A rendezői instrukciók és a kollégák művészi produkciója tükrében képes a saját 

színpadi alakítását átformálni, újraértelmezni, felülvizsgálni. 
- A történeti és kortárs irodalom alkotásait professzionális szinten értelmezi. 
- Meglévő eszköztárából képes kiválasztani és alkalmazni az adott színpadi 

megfogalmazáshoz adekvát metódust. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél megszerzése szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a szak tantervében előírt vizsgák eredményes letétele; 
- a tanulmányi követelmények teljesítése (a nyelvvizsga letételének és a 

szakdolgozat/diplomamunka elkészítésének kivételével); 
- a képzési és kimeneti követelményekben előírt 300 kreditpont megszerzése. 

 

Záróvizsga 
 

A hallgató az osztatlan képzés részeként tanulmányai lezárásaként felkészültsége 
bizonyítására záróvizsgát tesz. A záróvizsgán a hallgató számot ad a a színművészeti 
tevékenységgel kapcsolatos alapvető elméleti és gyakorlati tudásról. A hallgató 
bizonyságot tesz arról, hogy magas szinten képes elméleti ismereteit a gyakorlat 
szolgálatába állítani, képes mindezt tudományos igénnyel készült szaktanulmányban 
(szakdolgozat) kommentálni és felkészült a mesterszak törzsanyagát alkotó ismeretkörök 
területein, gyakorlati tudását képes egy adott nyilvános színházi produkció (diploma 
produkció) keretein belül igazolni. 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- a Színművész osztatlan szakon előírt kreditek megszerzése (300 kredit); 
- a kiírt két kötelező szigorlat teljesítése; 
- a 9-10. félévben előírt összefüggő színházi szakmai gyakorlat teljesítése; 
- diplomaprodukcióban való részvétel; 
- szakdolgozat határidőre benyújtása. 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga három részből áll: 

- diploma produkció  
- szakdolgozat 
- védés (szakdolgozat) 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Rippl-Rónai Művészeti Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Rippl-R%C3%B3nai%20M%C5%B1v%C3%A9szeti%20Kar
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Felsőoktatási szakképzések 
 

AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 
 

Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzési szak 
 

A képzés célja olyan szakképzettség elérésének biztosítása, amelynek birtokosa képes 
a gyógy- és fűszernövények Magyarországon termeszthető fajainak 
termesztéstechnológiáit megvalósítani, azt fejleszteni, a vadon termő gyógynövények 
fenntartható gyűjtését megvalósítani, az egyes munkafolyamatokat megtervezni és azokat 
irányítani, az ökológiai adottságoknak megfelelően a termesztéstechnológia elemeit 
(biológiai, agrotechnikai) összehangolni és adaptálni. Jártas a feldolgozás módjaiban, a 
minőségi követelmények előírásaiban és a forgalmazás rendjében. Ismeri a gyógy- és 
fűszernövények felhasználásának lehetőségeit, formáit, rendelkezik az ehhez szükséges 
gyógynövény- és drogismerettel. Képes a kis- és középüzemekben korszerű irányítói és 
vezetői tevékenységre. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és 
kimeneti követelmények szerint: 

- végzettségi szint: a MKKR szerint 5 szint 
- szakképzettség: felsőfokú gyógynövény technológus (Medicinal Plant 

Technologist) 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Lakatos Márk 
 
Képzési hely: Gyöngyös (Károly Róbert Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A Gazdasági gyakorlat I-II-III., továbbá a Nyári gyakorlat kritérium tantárgyak, 
amelyeket a képzés mintantervében az I-II-III. félévben kell teljesíteni. A Gazdasági 
gyakorlat I-II-III., továbbá a Nyári gyakorlat időkerete nappali tagozaton gyakorlatonként 
egységesen 40 óra. Levelező tagozaton a Gazdasági gyakorlat I-II-III. időkerete 
gyakorlatonként 16 óra, a Nyári gyakorlat időkerete 40 óra. A képzés negyedik félévében 
az összefüggő szakmai gyakorlat a teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra, amely 
az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes összefüggő szakmai 
gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. Részidős képzésben a szakmai 
gyakorlat hat hét (ebből összefüggő három hét), legalább 240 óra. A gyakorlati képzés a 
felsőoktatási szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint a felsőoktatási intézményben, 
illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tangazdaság, tanműhely, 
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laboratórium), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben, 
továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél szerezhető meg.  

Részletes tájékoztató a Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 
1. melléklet Szakmai gyakorlati szabályzat, Károly Róbert Karra vonatkozó függeléke. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A felsőfokú gyógynövény technológus végzettsége birtokában képes: 

- Képes a gyógy- és fűszernövények konvencionális és ökológiai szemléletű 
termesztéstechnológiájának (gyűjtésének) megvalósítására, szakszerű ápolási 
munkáinak végzésére. 

- Képes biztonságos és minőségi termékek előállítására, forgalmazására, ezen 
feladatok irányítására. 

- Képes felmérni a feladatokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 
- Képes önálló gazdálkodásra, irányítási feladatok ellátására, a vállalkozással 

kapcsolatos felelős döntések meghozatalára. 
- Képes szakmai információk gyűjtésére, nyilvántartására és szolgáltatására, 

szervezési, előkészítési és elemzési feladatok végzésére, közreműködni szakmai 
rendezvények, bemutatók és tanácskozások előkészítésében, szervezésében. 

- Munkájában képes az egyének és a társadalom egészségét javító-támogató, 
környezetbarát megoldások előnyben részesítésére. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás melyet a hallgatók a mintatantervben kötelezően 
előírt nyelvi kurzus abszolválásával teljesítenek. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- A képzés mintatantervében meghatározott tantárgyának a teljesítése 90 kredit 
értékben. 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
A szakon a záróvizsga két részből áll: 

- portfóliókészítése és megvédése, 
- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga). 

 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- portfólió benyújtása és bíráló általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

Gyógynövény- és drogismeret, gyógy- és fűszernövények termesztése, vadon termő 
gyógynövények gyűjtése, gyógy- és fűszernövények feldolgozása, minősítése, fitoterápia. 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A portfólió védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Levelező munkarend Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
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Ménesgazda felsőoktatási szakképzés szak 
 

A képzés célja olyan sokoldalú lovas szakemberek képzése, akik képesek nagyobb lovas 
létesítmények, ménesek telepvezetői, irányítói feladatait ellátni. Irányítják a tenyésztési 
munkát, párosítási terveket dolgoznak ki, koordinálják a telep életét, ismerve a minőségi 
tenyésztéshez szükséges takarmányozási és tartástechnológiai irányelveket, biztosítják a 
korszerű és piacképes lótartás feltételeit, valamint részt vesznek a lovak és lovasok 
kiképzésében, tenyészszemlékre, vizsgákra történő felkészítésében. Ismerik a lovak 
legfontosabb hasznosítási irányait, a ló- és lovassportok főbb szabályait, lényegét. Adott 
esetben részt vesznek lovasrendezvények szervezésében, lebonyolításában. A szükséges 
gazdasági pénzügyi, jogi ismeretek és informatikai tudás birtokában részt vesznek a 
létesítmény gazdasági életének irányításában, valamint az adminisztratív munkában.  
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: a MKKR szerint 5 szint 
- szakképzettség: ménesgazda (Stud Farmer). 

 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 

- Keszthely képzési helyen: Dr. Bartos Ádám adjunktus 
- Kaposvár képzési helyen: Dr. Bokor Árpád egyetemi docens 

 
Képzés nyelve: magyar 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése és a záróvizsga követelmények megegyeznek 
a nappali munkarendű képzéssel. A lovaglással, oktatással és fogathajtással kapcsolatos 
gyakorlatok a tananyag részét képezik. Az oktatás heti rendszerességgel, pénteki (szombati) 
napokon blokkosítva történik. 

Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): a hallgatók tanóráira heti rendszerességgel 
pénteki és/vagy szombati napokon kerül sor. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Kaposvár képzési hely (Agrár- és Környezettudományi Kar) 

A szakmai gyakorlat: nappali munkarendben egy félévig tartó (560 óra; összefüggő 
szakmai (üzemi) gyakorlatból áll. 

Az összefüggő szakmai gyakorlat általános célja: Az első 3 szemeszter alatt megszerzett 
elméleti tudás alkalmazása a lótenyésztés, lótartás, a lósport és a lovassport különböző 
ágazataiban. Kiemelt cél a képzési program gyakorlati részéhez kötődő kompetenciák 
fejlesztése: a gazdálkodás, az üzemszerű működés élethelyzeteiben különböző szakmai 
problémák felismerése, kezelése, a feladatok önálló megoldása, a gazdálkodás egyes 
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részfolyamatainak, különös tekintettel a különböző technológiák megismerése. Cél 
továbbá a szakmai tájékozottság elmélyítése, a középszintű vezetői, irányítói feladatok 
megismerése és gyakorlása, a vezetői- és a kommunikációs képességek fejlesztése. 

Az üzemi gyakorlat szervezője és szakmai felügyelője: SZIE Kaposvári Campus, Agrár- 
és Környezettudományi Kar, Állattudományi Intézet (Hippológia Intézeti Tanszék; felelős: 
Dr. Vincze Anikó egyetemi adjunktus 

Az üzemi gyakorlat helye: a szakfelelős által elfogadott gyakorló hely (gazdaság, üzem, 
vállalkozás, intézmény) 

Az üzemi gyakorlat helyszíni felelőse, irányítója: felsőfokú szakirányú végzettséggel 
rendelkező, a gyakorló hely alkalmazásában álló szakember(ek).  

A szakmai (üzemi) gyakorlat részletes tájékoztatójának elérhetősége Kaposvári képzési 
hely (Agrár- és Környezettudományi Kar): NEPTUN TR. 
 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél 
megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat időtartama 14 hét (560 óra), levelezős 
képzésben 6 hét (240 óra), amiből összefüggően minimum 5 hetet kell letölteni. Ennek 
teljesítése a képzés 4. félévében (adott esetben a 2. félév utáni nyári időszakban egy része 
letölthető) történik. A szakmai gyakorlatot lótartással, lovaglással foglalkozó vállalkozásnál 
kell eltölteni. 

A szakmai gyakorlat előfeltétele az aláírás megszerzése Lóhasználat és hajtási 
ismeretek I-III., Lótenyésztés, valamint Lovasiskolai gyakorlatok tárgyakból és legalább öt 
lovas rendezvényen való aktív részvétel igazolása. 

A gyakorlat szervezéséért és a szakmai felügyeletért az Állattudományi Tanszék felelős. 
A gyakorlatot a 4. félévben kell teljesíteni. A gyakorlatról szakmai beszámolót kell 

készíteni. 
A gyakorlat helyének kiválasztása, főbb feladatkörök: A szakmai gyakorlat helyszínét 

(helyszíneit) a hallgató szabadon választhatja ki, melyről szakfelelősét (Dr. Bartos Ádám), 
tájékoztatni köteles. A megadott gyakorlati hellyel (helyekkel) a Georgikon Kar szerződést 
köt. Egy választott helyen min. 5 hét töltendő 
A szakmai gyakorlat követelményei: 

A hallgatóknak a gyakorlat során aktívan részt kell venniük a fogadó cég 
lótenyésztéssel, lótartással és lovaglással kapcsolatos munkáiban, a gyakorlatban 
alkalmazniuk kell a korábbi elméleti képzésben elsajátított ismereteket.  
A gyakorlat feladatkörei részletesen: 

- Lótenyésztéssel kapcsolatos feladatok (fedeztetés/termékenyítés, vemhesség 
vizsgálat, ellés, csikónevelés, választás)  

- Lovasoktatással kapcsolatos feladatok (fiatal lovak alapképzése, lovak képzése, 
tréningezése, versenyekre, bemutatókra, tenyésszemlékre való felkészítése)  

- Napi, időszakos munkafolyamatok (almolás, takarmányozás, legelő és 
karbantartása, lovak egészségi állapotának vizsgálata, vakcinázás, vérvétel, 
körmözés, patkolás)  

- Adminisztratív és egyéb feladatok (állomány nyilvántartás, takarmány mérleg 
készítése, takarmányadagok összeállítása, részvétel lóeladási, 
programszervezési megbeszéléseken, dolgozói eligazításokon) 
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A gyakorlat teljesítésének elfogadása és értékelése: 
A hallgatóknak 10-15 oldal terjedelmű írásos anyagot kell készíteniük a végzett 

munkáról, tapasztalataikról, melyet néhány perces prezentációban be is kell mutatni. A 
hallgató az írásbeli beszámolót, a gyakorlat teljesítéséről szóló igazolással együtt köteles 
eljuttatni a képzésért felelős tanszékre (Állattudományi Tanszék). A nyári szakmai 
gyakorlat teljesítésének elfogadása a leadott írásos anyag, a beszámoló és az üzemi 
témavezető értékelése alapján történik. Igazolása a leckekönyvben a szakfelelős oktató 
aláírásával zárul. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A képesítés birtokában a ménesgazdák képesek: az önálló és biztonságos 
munkavégzésre a lótenyésztés, lovassportok, lóversenyzés területén. Szervezik és irányítják 
a lótenyésztő vállalkozások folyamatosan jelentkező üzemeltetési munkáit, napi feladatait. 
Részt vesznek a lovak és lovasok képzésében, különböző lovas eseményekre, vizsgákra való 
felkészítésében. Ismerik a ló legfontosabb hasznosítási irányait, a ló- és lovassportok főbb 
szabályait, irányelveit és adott esetben részt vesznek lovas események szervezésében és 
lebonyolításában. Elvégzik a szakterületen jelentkező adminisztratív jellegű feladatokat, 
vezetik a szükséges bizonylatokat, feljegyzéseket, adott esetben számítógépes 
adatnyilvántartást végeznek. 
 
Kompetenciák részletes leírása: 

- Ismerik a magyar lótenyésztési kultúrát, annak történelmét és a jelenlegi 
tenyésztésszervezést.  

- Ismerik a lótenyésztés, lótartás alapvető fogalmait, tényeit és összefüggéseit a 
legfőbb gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. 

- Tudják és értik saját szakterületükre vonatkozóan a lótenyésztés, a lótartás 
alapvető, általános és szakspecifikus, valamint a lovassportok és a lóversenyzés 
tekintetében azok általános ismeretanyagát. 

- Ismerik a gazdálkodási és a termék-előállítási folyamatokat. 
- Ismerik a mezőgazdaság, a lótenyésztés, lótartás alapvető etikai szabályait. 
- Ismerik szakterületének alapvető jogszabályait, a lótenyésztés és lótartás 

intézményi és gazdasági környezetét, a gyakorlati működtetés fontosabb 
jellemzőit, a gazdálkodó szervezetek működésének mechanizmusait. 

- Ismerik a feladatok megoldására szerveződő csoportok működési folyamatait, 
az irányításukra vonatkozó alapelveket. 

- A munkájukhoz szükséges hardvereket és szoftvereket, informatikai eszközöket 
napi szinten használják, azok működését átlátják, az azok által nyújtott 
lehetőségekkel tisztában vannak. 

- Szakterületüknek szókincsét legalább egy idegen nyelven alapszinten ismerik. 
- Ismerik a tenyésztésszervezés jogi szabályozását, az abban szerepet vállalókat, 

különösen a lótenyésztő szervezetek feladatát, jogát és kötelezettségét. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának teljesítése, és a szakdolgozat-készítésre 
adható kreditek teljesítése összesen 90 kredit értékben; 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat teljesítése. 
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Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- komplex vizsga (elméleti és gyakorlati részvizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Kaposvár képzési hely (Agrár- és Környezettudományi Kar): 

A záróvizsgán a hallgatók komplex jellegű vizsgát tesznek. A záróvizsga az 
állattenyésztés legfontosabb témaköreiből tevődik össze, szintetizálva a tenyésztési és 
gazdálkodási ismereteket, ahol a hallgatónak összefüggésében kell megválaszolnia a 
záróvizsga bizottság által feltett kérdéseket. 

A záróvizsga témakörök összeállítását a szakfelelős végzi, az adott 
záróvizsgaidőszakban aktuális témakörök a NEPTUN TR-ben kerülnek közzétételre a 
hallgatók számára. 
Keszthely képzési hely (Georgikon Kar): 

A gyakorlati rész egy idomító program (E8) lovaglásából, valamint elsősorban a 
Lóhasználat és hajtási ismeretek, Fogathajtás, Lótenyésztés, Lovaglási és lovasoktatási 
ismeretek, Lószaporodásbiológia tárgyakkal kapcsolatos gyakorlati ismerekekből áll. A 
gyakorlati rész osztályzata a lovaglás és a tétel teljesítésére kapott osztályzatok számtani 
átlagából tevődik össze. 

Az elméleti rész a fent említett tárgyak elméleti ismereteiből, valamint a 
Tartástechnológia, Lótakarmányozás Lovassport-szervezés, és Állattenyésztés tárgyak 
elméleti ismereteiből tevődik össze. 

A záróvizsga végső osztályzata a gyakorlati és elméleti rész számtani átlaga. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 
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Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 
 
Levelező munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Agr%C3%A1r-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
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Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzési szak 
 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a 
mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak 
működtetésében; közreműködnek a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek 
munkájában, a termék-előállítás folyamatában, a feldolgozásban, az értékesítésben, 
továbbá közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a gazdasági döntés-
előkészítésben. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: a MKKR szerint 5 szint 
- szakképzettség: felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens (Agricultural 

Engineer Assistant) 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali vagy levelező 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 

- Gyöngyösi Campuson: Dr. Fodor László főiskolai tanár 
- Kaposvári Campuson: Prof. Dr. Keszthelyi Sándor egyetemi tanár 
- Keszthelyi Campuson: Dr. Bene Szabolcs egyetemi docens 

 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): Dr. Fodor László 
- Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): Prof. Dr. 

Keszthelyi Sándor, egyetemi tanár 
- Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 

 
Képzés nyelve: magyar 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől 
függően eltérhetnek egymástól. 

Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): a hallgatók tanóráira heti rendszerességgel 
pénteki és/vagy szombati napokon kerül sor. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Gyöngyös képzési hely (Károly Róbert Kar): 

A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez 
kapcsolódó gyakorlati képzésből (Gazdasági gyakorlat I.-II.-III., és Nyári gyakorlat), valamint 
a negyedik szemeszterben egy összefüggő szakmai gyakorlatból. A gyakorlati képzés a 
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felsőoktatási szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint a felsőoktatási intézményben, 
illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tangazdaság, tanműhely, 
laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó 
szervezetben, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél 
szerezhető meg. Részletes tájékoztató a Hallgatói Követelményrendszer/Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat/1. melléklet Szakmai gyakorlati szabályzat, Károly Róbert Karra vonatkozó 
függeléke. 
 
Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar) 
A szakmai gyakorlat: 

- nappali munkarendben egy félévig tartó összefüggő szakmai (üzemi) 
gyakorlatból; 

- levelező munkarendben: négy hétig tartó szakmai gyakorlatból áll. 
Az összefüggő szakmai gyakorlat általános célja: Az első 3 szemeszter alatt megszerzett 

elméleti tudás alkalmazása a mezőgazdasági gyakorlatban, szaktól függően az 
állattenyésztés, illetve a növénytermesztés különböző ágazataiban. Kiemelt cél a képzési 
program gyakorlati részéhez kötődő kompetenciák fejlesztése: a gazdálkodás, az 
üzemszerű működés élethelyzeteiben különböző szakmai problémák felismerése, kezelése, 
a feladatok önálló megoldása, a gazdálkodás egyes részfolyamatainak, különös tekintettel 
a különböző technológiák megismerése. Cél továbbá a szakmai tájékozottság elmélyítése, 
a középszintű vezetői, irányítói feladatok megismerése és gyakorlása, a vezetői- és a 
kommunikációs képességek fejlesztése. 

Az üzemi gyakorlat szervezője és szakmai felügyelője: SZIE Kaposvári Campus, Agrár- 
és Környezettudományi Kar, Oktatási Kabinet; felelős: Dr. Princz Zoltán, c. egyetemi docens 

Az üzemi gyakorlat helye: az intézmény által elfogadott gyakorló hely (gazdaság, üzem, 
vállalkozás, intézmény) 

Az üzemi gyakorlat helyszíni felelőse, irányítója: felsőfokú szakirányú végzettséggel 
rendelkező, a gyakorló hely alkalmazásában álló szakember(ek).  

A szakmai (üzemi) gyakorlat részletes tájékoztatójának elérhetősége Kaposvár képzési 
hely (Agrár- és Környezettudományi Kar): NEPTUN TR. 
 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

Összefüggő szakmai gyakorlat letöltésének ideje a 4. félévben történik, melyet a 
hallgatóknak teljesíteni kell. A szakmai gyakorlat kredit- és időtartama:  

- nappali munkarendben: 30 kredit, egy félév, legalább 560 óra; 
- levelező munkarendben: 30 kredit, hat hét, ebből összefüggő legalább három 

hét, legalább 240 óra. 
A hallgató az üzemi gyakorlatát akkor kezdheti meg, ha: 

- a gyakorlat megkezdéséig legalább 75 kreditet összegyűjtött; 
- eredményesen levizsgázott a következő tárgyakból: Általános állattenyésztéstan, 

Növénytermesztéstan I., Kertészeti alapismeretek, Gazdálkodási ismeretek. 
A gyakorlatról a hallgatónak szakmai beszámolót kell készíteni, mely tartalmazza a 

gyakorlóhely leírását, az ott végzett tevékenységek felsorolását, a napi és időszakos 
munkarend bemutatását, valamint a végzett tevékenységek és munkafolyamatok tételes 
leírását. A gyakorlóhely vezetője írásban értékeli a hallgató teljesítményét, a szakmai 
gyakorlat elfogadását.  
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A hallgató az írásbeli beszámolót, a gyakorlat teljesítéséről szóló igazolással együtt 
köteles eljuttatni a képzésért felelős tanszékre (Állattudományi Tanszék). A nyári szakmai 
gyakorlat teljesítésének elfogadása a leadott írásos anyag, az üzemi témavezető értékelése, 
valamint szóbeli (MS Power Point-os) beszámoló alapján történik. 

A hallgatóknak az üzemi gyakorlat során aktívan részt kell venniük a fogadó cég 
állattenyésztéssel, növénytermesztéssel, vagy kertészettel kapcsolatos munkáiban, a 
gyakorlatban alkalmazniuk kell a korábbi elméleti képzésben elsajátított ismereteket. 
A gyakorlat feladatkörei részletesen: 

1. Állattenyésztéssel kapcsolatos feladatok (fedeztetés/termékenyítés, vemhesség 
vizsgálat, ellés, újszülöttek gondozása, ápolása, keltetés stb.) 

2. Állattartással kapcsolatos feladatok, napi, vagy időszakos munkafolyamatok 
(almozás, takarmányozás, itatás, a legelő és a technológia karbantartása, az 
állatok egészségi állapotának vizsgálata, fejés, vakcinázás, vérvétel, körmözés, 
patkolás stb.)  

3. Talaj-előkészítéssel kapcsolatos feladatok (talajművelő eszközök üzemeltetése, 
karbantartása, szántás, szántáselmunkálás, magágy-készítés, tarlóhántás, 
talajlazítás stb.) 

4. Növénytermesztéssel kapcsolatos feladatok (növénytermesztés gépeinek 
üzemeltetése, karbantartása, vetés, növényápolás, tápanyag-utánpótlás, 
növényvédelem, betakarítás, öntözés, silózás stb.) 

5. Kertészettel kapcsolatos feladatok (zöldség- vagy gyümölcskultúrák telepítése, 
ápolása, nevelése, betakarítása, kertészeti kultúrák növényvédelme, öntözés, 
palántanevelés stb.) 

6. Termékfeldolgozáshoz, terméktároláshoz kapcsolódó feladatok (hűtés- és 
fagyasztástechnika, borászati technológiák, tartósítás, magtárak használata, 
terményszárítás stb.) 

7. Adminisztratív és egyéb feladatok (állomány nyilvántartás, takarmány mérleg 
készítése, takarmányadagok összeállítása, részvétel programszervezési 
megbeszéléseken, dolgozói eligazításokon) 

 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
a) Tudás 

- Ismeri a mezőgazdaság alapvető fogalmait, tényeit és összefüggéseit a legfőbb 
gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. 

- Tudja és érti saját szakterületére vonatkozóan a mezőgazdasági termelés 
alapvető, általános és szak specifikus ismeretanyagát, valamint gyakorlati 
alkalmazásának módszereit és eszközeit.  

- Ismeri a gazdálkodási és a termék-előállítási folyamatokat. 
- Ismeri szakterületének alapvető jogszabályait, a mezőgazdaság intézményi és 

gazdasági környezetét, a gyakorlati működtetés fontosabb jellemzőit, a 
gazdálkodó szervezetek működésének mechanizmusait.  

- Ismeri a feladatok megoldására szerveződő csoportok működési folyamatait, az 
irányításukra vonatkozó alapelveket.  

- Ismeri a mezőgazdaság alapvető etikai szabályait.  
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- Ismeri a munkájához szükséges hardvereket, szoftvereket és informatikai 
eszközöket. 

- Alapszinten tájékozott a K+F tevékenység céljairól, fontosságáról.  
- Alapszinten ismeri szakterületének szókincsét legalább egy idegen nyelven. 

b) Képességek 
- Munkáját a fenntartható mezőgazdasági termelés alapelveinek alkalmazásával 

végzi.  
- Képes saját szakterületén (növénytermesztés, állattenyésztés, 

élelmiszertermelés, erdőgazdálkodás, kertészeti termelés, stb.) a jártasságot 
igénylő feladatok előírások (útmutatók, technológiai leírások, jogszabályok) 
szerinti végrehajtására, dokumentálására. 

- Képes a szakterület rutin feladatainak elvégzéséhez szükséges, megfelelő 
módszerek és eszközök önálló megválasztására és alkalmazására.  

- Az elsajátított ismeretek birtokában képes a mezőgazdasági igazgatás, termelés 
és szállítás, árufeldolgozás és forgalmazás, valamint a vidékfejlesztés területén 
dolgozó mérnökök, munkáját segíteni úgy, hogy tisztában van a termelési 
folyamattal, annak irányításával.  

- Képes felmérni a feladatokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 
- Képes önálló gazdálkodásra, csoportok irányítási feladatainak ellátására, a 

munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos felelős döntések meghozatalára és 
mindezek egészséget támogató voltának erősítésére.  

- Képes operatív szinten a problémák ok-okozati összefüggéseinek, 
hibalehetőségeinek a feltárására, magyarázatára, következtetések levonására, 
javaslatok megfogalmazására. 

- Szakmai és pénzügyi információkat gyűjt, tart nyilván és szolgáltat, szervezési, 
előkészítési és elemzési feladatokat végez, közreműködik a szakmai 
rendezvények, bemutatók és tanácskozások előkészítésében, szervezésében. 

- Megérti szakterülete kutatási projektjeinek céljait, valamint azok 
megvalósításában közreműködik. 

- Szaknyelven kommunikál munkatársaival és a vezetőkkel.  
- Képes tájékozódni egyszerű idegen nyelvű szakmai szövegekben. 
- Képes a mérnöki munka során az egyének és a társadalom egészségét javító-

támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítésére. 
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-

biztonsági, élelmezés-egészségügyi, munkavédelmi előírásokat, valamint 
betartja és betartatja azokat. 

c) Attitűd 
- Nyitott tudásának korszínvonalon tartására, a mezőgazdaság újabb 

eredményeinek befogadására.  
- Törekszik az újdonságok, a szakterülethez kapcsolódó folyamatok 

megismerésére, megértésére, alkalmazására.  
- Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt. 
- Betartja a szakirányú etikai elvárásokat és a szakirányú viselkedéskultúra elveit; 

a jobbítás szándékával kritikusan, de együttműködési szándékkal szemléli saját 
munkáját és környezetében zajló szakmai tevékenységet.  

- Elfogadja szakmája társadalmi szerepét, értékeit. 
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- Érdeklődő a tudományos kutatás iránt, és törekszik annak etikai szabályait 
megismerni és betartani. 

- Részt vesz a szakmai, vezetői fejlődését szolgáló továbbképzéseken, tréningeken. 
- Tudását fejleszti, és ehhez alkalmazza a tudásszervezés, önfejlesztés különböző 

módszereit, valamint a legkorszerűbb információs és kommunikációs 
eszközöket. 

- Tapasztalatait átadja. 
d) Autonómia és felelősség 

- Fel tudja mérni, hogy képes-e egy adott feladat megoldására.  
- Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi 

állomány munkavégzését.  
- Ellenőrzi és szükség esetén intézkedik a munkavégzés feltételeiről. 
- Biztosítja a termelési folyamatok feltételeit.  
- Felelősséget vállal a rábízott munkaerő előírás szerinti munkavégzéséért. 
- Ellenőrzi a munkavégzéshez szükséges dokumentáció meglétét (hiányosság 

esetén ennek tényéről tájékoztatja munkahelyi felettesét).  
- A szakmai beszámolót önállóan készít el. 
- Felelős saját jogosultságainak naprakészen tartásáért (engedélyek megléte, 

kötelező továbbképzéseken való részvétel). 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

A képesítés megszerzéséhez nyelvvizsga nem szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése 
összesen 120 kredit értékben; 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

A záróvizsga részei: 
- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 

A komplex záróvizsga ismeretkörei: A fontosabb szántóföldi növények termesztésének 
jelentősége, termesztésük ökológiai és biológiai feltételei és agrotechnikai műveletei. 
Gazdasági állatok tenyésztésének, tartástechnológiájának és takarmányozásának, valamint 
az állati termékek minőségének ismeretkörei, állatvédelmi követelmények. 
Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar): 
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A záróvizsgán a hallgatók komplex jellegű vizsgát tesznek. A záróvizsga az 
állattenyésztés és a növénytermesztés legfontosabb témaköreiből tevődik össze, 
szintetizálva a tenyésztési és gazdálkodási ismereteket, ahol a hallgatónak összefüggésében 
kell megválaszolnia a záróvizsga bizottság által feltett kérdéseket. 

A záróvizsga témakörök összeállítását a szakfelelős végzi, az adott 
záróvizsgaidőszakban aktuális témakörök a NEPTUN TR-ben kerülnek közzétételre a 
hallgatók számára.  
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

A záróvizsgán a jelöltek komplex záróvizsgát tesznek, mely az állattenyésztéstan és 
növénytermesztéstan tantárgyak ismeretköreiből tevődik össze. Az állattenyésztéstan 
magában foglalja a takarmányozástan, a tartástechnológia, a nemesítés, valamint az állati 
jóllét kérdéskörét. A növénytermesztéstan magában foglalja a talajtan, a földműveléstan, 
a kertészet és a gyepgazdálkozás ismeretköreit. A záróvizsgán különös figyelem fordul e két 
terület kapcsolatára, valamint ezek és a környezetvédelem összefüggéseire. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 
 
Levelező munkarend Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Levelező munkarend Kaposvár képzési helyen (Agrár- és Környezettudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Agr%C3%A1r-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Agr%C3%A1r-%20%C3%A9s%20K%C3%B6rnyezettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
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Szőlész-borász felsőoktatási szakképzési szak 
 

A képzés célja olyan szőlész-borász szakemberek képzése, akik saját szakterületükön 
gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, képesek a megtanult ismereteket integráltan 
alkalmazni; alkalmasak a szőlő termesztéstechnológiájának megtervezésére, az ökológiai 
és agrotechnikai tényezőkhöz való adaptálására, a termesztéstechnológiai 
munkaműveletek megszervezésére és végrehajtására, valamint a végrehajtás irányítására, 
ellenőrzésére. A végzettség megszerzését követően elegendő jártassággal rendelkeznek a 
borászati műveletek alkalmazásában, ezen belül olyan elméleti és gyakorlati szakismerettel 
rendelkeznek, amely alapján a technológia által megkövetelt beavatkozásokat önállóan el 
tudják végezni. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: a MKKR szerint 5 szint 
- szakképzettség: felsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztens (Viticulture and 

Enology Engineer Assistant) 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 

- Gyöngyösi Campuson: Dr. Kaprinyák Tünde adjunktus 
- Keszthelyi Campuson: Dr. Hermann Tamás egyetemi docens 

 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): Dr. Kaprinyák Tünde adjunktus 
- Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): Dr. Hermann Tamás egyetemi docens 

 
Képzés nyelve: magyar 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 

A szakmai gyakorlatot két rész képezi: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódó 
gyakorlati képzés (Gazdasági gyakorlat I.-II.-III., és Nyári gyakorlat), és a negyedik 
szemeszterben egy összefüggő szakmai gyakorlat. A gyakorlati képzés a felsőoktatási 
szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint a felsőoktatási intézményben, illetve annak 
gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tangazdaság, tanműhely, laboratórium, 
taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben, 
továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél szerezhető meg. 
Részletes tájékoztató a Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. 
sz. melléklet Szakmai gyakorlati szabályzat, Károly Róbert Karra vonatkozó függeléke. Az 
oktatás gyakorlatorientált, az ismereteket részben az egyetem ültetvényében, valamint a 
környéken lévő nagyszámú borászatokban lehet elsajátítani. 
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Keszthely képzési hely (Georgikon Kar): 
Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél 

megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat időtartama 560 óra. A szakmai gyakorlatot 
a 3. félévet követően teljesítik a hallgatók. A gyakorlat szervezéséért és a szakmai 
felügyeletért a Kertészeti Tanszék a felelős. 

A gyakorlatot legkorábban 3 lezárt félév után lehet teljesíteni. A szakmai gyakorlatot a 
4. félévben töltik a hallgatók, mely idő alatt csak CV kurzusokat vehetnek fel. A gyakorlatról 
szakmai beszámolót kell készíteni, amire 5 fokozatú értékeléssel 30 kredit adható. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A felsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztens végzettsége birtokában: 

- Képes a szőlőnövények telepítésére, azok szakszerű ápolási munkáinak 
végzésére, irányítására, minőségi termékek előállítására és forgalmazására, ezen 
feladatok irányítására. 

- A munkavégzés során alkalmazandó gépeket, berendezéseket képes 
szakszerűen, önállóan működtetni. 

- Képes önálló munkavégzésre, a munkabiztonsági és munkaegészségügyi 
feladatok ellátásának, környezettudatos magatartásának figyelembevételével. 

- A termelési folyamat során minőségbiztosítással, élelmiszer-biztonsággal 
kapcsolatos feladatokat lát el az aktuális jogszabályok betartása és betartatása 
alapján. 

- Képes saját szakterületén (szőlőtermesztés) a jártasságot igénylő feladatok 
előírások (útmutatók, technológiai leírások, jogszabályok) szerinti 
végrehajtására, dokumentálására. 

- A képzés során elsajátított ismeretek birtokában képes a szőlészet és borászat 
területén az igazgatás, a termelés és szállítás, az árufeldolgozás és forgalmazás, 
valamint a vidékfejlesztés területén dolgozó mérnökök munkáját segíteni. 

- Képes felmérni és megvalósítani a feladatokhoz szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket. 

- Képes operatív szinten a problémák ok-okozati összefüggéseinek, esetleges 
hibalehetőségeinek feltárására, magyarázatára, következtetések levonására, 
valamint javaslatok megfogalmazására. 

- Folyamatosan szakmai és pénzügyi információkat gyűjt, tart nyilván és szolgáltat, 
szervezési, előkészítési és elemzési feladatokat végez, közreműködik a szakmai 
rendezvények, bemutatók és tanácskozások előkészítésében, szervezésében. 

- Szaknyelven képes kommunikálni munkatársaival és a vezetőkkel. 
- Képes tájékozódni egyszerű idegen nyelvű szakmai szövegekben. 
- Képes a mérnöki munka során az egyének és a társadalom egészségét támogató, 

környezetbarát megoldások előnyben részesítésére. 
- Képes a gazdaság adminisztratív feladatainak ellátására, szakmai kapcsolat 

létesítésére és ápolására. A szakmai beszámolókat, jelentéseket maga készíti el. 
- A termelési folyamat alatt képes minősíteni az alapanyagokat, a késztermékeket, 

valamint a gyártás során ellenőrzéseket végez. 
- A gazdaság fejlesztéséhez szükséges projektek tervezésében és annak 

megvalósításában részt vesz. 
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- Folyamatosan törekszik az újdonságok megismerésére, megértésére és 
alkalmazására. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melyet a hallgatók a mintatantervben 
kötelezően előírt nyelvi kurzusok abszolválásával teljesítenek. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés mintatantervében meghatározott tantárgyak teljesítése 90 kredit 
értékben; 

- a 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése; 
- a kritérium jellegű szakmai gyakorlatok (gazdasági gyakorlatok és nyári gyakorlat) 

teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
A szakon a záróvizsga két részből áll: 

- portfólió/szakdolgozat készítése és megvédése, 
- szóbeli szakzáróvizsga 

 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- portfólió/szakdolgozat benyújtása és bíráló általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 

A komplex záróvizsga ismeretkörei: A szőlőtermesztés ökológiai és biológiai feltételei, 
és agrotechnikai műveletei. A termesztett szőlőfajták jellemzése. A szőlőtelepítés 
folyamata, az ültetvény termőre fordítása, és a szőlő fenntartó metszése (ehhez 
kapcsolódóan tőkeművelésmódok). A szőlő betakarítás szervezése és kivitelezése. 
Borászati technológiai alapok. Hazai borvidékek jellemzői, borturizmus alapjai. Borok 
bemutatása, jellemzése. 
Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): 

A szőlőültetvények létesítésének, szakszerű ápolási munkáinak, a minőségi 
termékelőállítás és forgalmazás ismeretanyagai. A borok készítésével, palackozásával 
kapcsolatos műveletek, különféle technológiák alkalmazása, a szőlőfeldolgozás, 
mustkezelés, erjesztés és a borkezelési folyamatok ismeretanyagai. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A portfólió védését a bíráló(k) értékelésének figyelembevételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és a dolgozat védés érdemjegye 
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egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarendben Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Nappali munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 
 
Levelező munkarendben Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Levelező munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
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GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET 

 

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési szak 
 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és 
menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és 
módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási 
alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling 
módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal.  
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: a MKKR szerint 5 szint 
- szakképzettség: felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens (Business 

Administration Assistant) 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Taralik Krisztina egyetemi docens 
 
Képzési hely: Gyöngyös (Károly Róbert Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve 
annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, 
tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított 
gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó 
szervezetnél végzett gyakorlat. Részletes tájékoztató a Hallgatói Követelményrendszer 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. sz. melléklet Szakmai gyakorlati szabályzat, Károly 
Róbert Karra vonatkozó függeléke. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens végzettsége birtokában képes: 

- Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával képes a feladatának 
ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjteni, rendszerezni, 
egyszerűbb oksági összefüggéseket feltár és következtetéseket von le, 
javaslatokat fogalmaz meg a szervezet rutin folyamataiban. 

- Egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervez, megszervez, 
végrehajt. 

- Hatékonyan kommunikál írásban és szóban. Egyszerűbb szakmai beszámolókat, 
értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad. 
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- Képes egyszerű gazdaságossági számítások, költségkalkulációk elvégzésre. 
- Képes a gazdasági folyamatok, szervezeti események következményeinek 

megértésére, alapvető gazdasági mutatók kiszámítására és azokból 
következtetések levonására. 

- Képes egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenységet megtervezni és önállóan 
végezni. 

- Képes egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenységét a jogi és gazdasági környezet 
változásával értékelni és fejleszteni. 

- Eredményesen működik együtt a projektfeladatok és munkafeladatok 
megoldása során munkatársaival és vezetőivel. 

- Anyanyelvén és alapszinten idegen nyelven is szakmai szöveget olvas, értelmez. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási 
intézmény a szakképzési programban határozza meg. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- A képzés mintatantervében meghatározott tantárgyának a teljesítése 90 kredit 
értékben. 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
A záróvizsga két részből áll: 

- portfóliókészítése és megvédése; 
- szóbeli szakzáróvizsga. 

 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- portfólió benyújtása és bíráló általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

Pénzügytan, vállalati gazdaságtan, jog, marketing, számvitel, üzleti kommunikáció, 
munkaerőpiaci ismeretek, IKT, VIR, pénzügyi piacok, kereskedelmi ismeretek, 
menedzsment alapjai, egyéb alapozó üzleti ismeretkörök. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A portfólió védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
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záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
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Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak 
 

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános 
gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, támogatására, valamint döntések 
előkészítésére; alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, 
nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve 
marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni. Felkészültek a szerzett 
szakmával párosítható szakon, vagy BSc szinten való továbbtanulásra. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: a MKKR szerint 5 szint 
- szakképzettség az elvégzett szakiránytól függően: 

felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon (Economist 
Assistant in Commerce) 
felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon 
(Economist Assistant in Marketing Communication) 
felsőfokú közgazdász-asszisztens logisztika szakirányon (Economist Assistant 
in Logistics) 

 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 

- Gödöllői Campus: dr. Papp János egyetemi docens 
- Gyöngyösi Campus: Dr. Domán Szilvia főiskolai docens 
- Kaposvári Campus: Prof. Dr. Szente Viktória egyetemi tanár 

Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 
- Budapesti képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. Papp 

János egyetemi docens 
- Gödöllői képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. Papp János 

egyetemi docens 
- Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): Dr. Domán Szilvia főiskolai docens 
- Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar): Prof. Dr. Szente Viktória 

egyetemi tanár 
 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 
Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS KÉPZÉSI 

HELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Logisztikus Dr. Papp János egyetemi 
docens 

nappali és levelező munkarendben 
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Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar):  
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS 

KÉPZÉSIHELYEKEN HALLGATHATÓ? 

kereskedelmi Dr. Domán Szilvia főiskolai 
docens 

levelező munkarendben 

marketingkommunikáció Dr. Domán Szilvia főiskolai 
docens 

levelező munkarendben 

 
Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar): 

- kereskedelmi szakirány; 
- marketingkommunikáció szakirány; 
- kereskedelmi logisztika szakirány. 

 
A képzés adott specializációval kerül meghirdetésre nappali és levelező munkarendben. 
 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 
Budapesti és Gödöllői képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 

A specializációra történő jelentkezés feltétele több specializáció esetén a specializáció 
elindításához szükséges hallgatói létszám megléte, egy specializáció esetén az adott 
specializáció automatikusan indul. 

A szak hallgatói a második félévben választhatnak specializációt/modult. 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): specializációválasztásnak nincsenek külön 
feltételei. 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől 
függően eltérhetnek egymástól. 

Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): A levelező munkarendű képzésben az 
érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira 
félévenként általában 8 alkalommal pénteki és/vagy szombati napokon kerül sor. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Budapesti, Gödöllői képzési hely (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 

A gyakorlat célja a vállalati működés mélyebb megismerése, bekapcsolódás a vállalati 
menedzsment tevékenységbe, közreműködés egyes vállalati problémák megoldásában, 
lehetőségek szerint a szakdolgozat témájához kapcsolódó területen. A gyakorlat idején a 
szakvezető, és/vagy az általa megbízott munkatársai a gyakorlati helyek meglátogatásával 
is segítik a szakmai gyakorlat sikeres lebonyolítását. A gyakorlatról írásos beszámolót 
(jelentést) kell készíteni, melyet nemcsak a hallgatónak. hanem a gyakorlatot felügyelő. 
irányító vállalati szakembernek is alá kell írnia. 

A sikeresen teljesített vállalati gyakorlat a záróvizsgára bocsátás feltétele. 
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A gyakorlati ügyekben az intézeti hallgatói kapcsolattartó: 
Horváth Ádám tanársegéd 
(horvath.adam.benedek@gtk.szie.hu 
Tel.: 06 (28) 522-000/1996) 

 
Szakmai gyakorlaton elvégzendő feladatok: 

1. A vállalat bemutatása és értékelése a külső információk tükrében. 
2. Az adott vállalatnál a gyakorlat ideje alatt végzett tevékenység leírása. 

A kiválasztott témakört egyeztesse a vállalat szakemberével és a szakvezetővel, 
esetleg kérjen tőlük javaslatot. 

A nyomtatványok megtalálhatók a következő linken: 
https://drive.google.com/open?id=1amuiLvfn5u2ON7MQQx2fZObH0A1VfDq0  
 
Gyöngyös képzési hely (Károly Róbert Kar): 

Az alapképzési szakon egy félévig tartó, minimum 12 hét összefüggő  szakmai 
gyakorlatot kell szervezni. 

A szakmai gyakorlat részidős képzésben 200 óra összefüggő gyakorlat. Részletes 
tájékoztató a Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. sz. 
melléklet Szakmai gyakorlati szabályzat, Károly Róbert Karra vonatkozó függeléke. 
 
Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar): 

30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni, melynek célja a 
gazdasági élet jelenségeinek „testközelből” való megismerése, tapasztalatok szerzése, mely 
külföldön is teljesíthető. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A felsőfokú szakképzés birtokában a felsőfokú közgazdász-asszisztens képes: 

- Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával a feladatának 
ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjteni, rendszerezni; 
egyszerűbb oksági összefüggéseket feltárni és következtetéseket levonni, 
javaslatokat megfogalmazni a szervezet rutin folyamataiban. 

- Egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervezni, megszervezni, 
végrehajtani. Hatékonyan kommunikálni írásban és szóban. Egyszerűbb szakmai 
beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készíteni, illetve előadni. 

- Egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenységet megtervezni, önállóan végezni. 
- Eredményesen együttműködni a projektfeladatok és munkafeladatok megoldása 

során munkatársaival és vezetőivel. 
- Anyanyelvén és alapszinten idegen nyelven is szakmai szöveget olvasni, 

értelmezni. 
- Kapcsolatot tartani ügyfelekkel, partnerekkel. 
- Kérdőívkészítésben, piackutatásban való közreműködni. 
- Készség szintjén alkalmazni a gazdasági szervezetek gyakorlati működésével 

kapcsolatos ismereteit, különös tekintettel a marketing és kereskedelmi 
folyamatokra. 

 
 

mailto:horvath.adam.benedek@gtk.szie.hu
https://drive.google.com/open?id=1amuiLvfn5u2ON7MQQx2fZObH0A1VfDq0
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Nyelvvizsga követelmény: 
Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek követelményeit a felsőoktatási 

intézmény a szakképzési programban határozza meg. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése 
összesen 90 kredit értékben; 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat/portfólió benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat/portfólió-védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Budapest és Gödöllő képzési helyeken (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): 

A hallgató A (szakmai ismeretek), illetve B (specializáció szakirányos ismeretei) 
tételsorból húz tételt. 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 

Logisztika szakirányon: Marketing, kereskedelem, logisztika, pénzügytan, vállalati 
gazdaságtan, jog, számvitel, üzleti kommunikáció, tervezés, egyéb üzleti ismeretkörök. 

Marketingkommunikáció szakirányon: Vállalati gazdaságtan, Marketing, Kereskedelmi 
ismeretek, Marketingkommunikáció, Pénzügy, Jog, Üzleti kommunikáció, Tervezés, Egyéb 
üzleti ismeretkörök. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 
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Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Budapest és Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 
 
Nappali munkarend Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Levelező munkarend Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi%20Kar
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Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési szak 
 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti 
és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területén: a 
vállalati, a pénzügyi szolgáltató, az államháztartási és a civil (nonprofit) szektorban működő 
szervezetekben a feladatok ellátására; a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan 
alkalmazkodnak, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és 
készségekkel rendelkeznek, amely megalapozza az élethosszig tartó tanulást is. 
 

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: a MKKR szerint 5 szint 
- szakképzettség az elvégzett szakirány függvényében 

felsőfokú államháztartási közgazdász-asszisztens (Public Finance Economist 
Assistant) 
felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens (Nonprofit 
Finance and Accounting Economist Assistant) 
felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens (Banking Economist Assistant) 
felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens (Economist Assistant Specialized 
in Enterpreneurship) 

 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: 

- Gyöngyösi Campus: Dr. Baranyi Aranka egyetemi docens 
- Kaposvári Campus: Prof. Dr. Varga József egyetemi tanár 

 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): Dr. Baranyi Aranka 
- Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar) 

 
Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 

- pénzintézeti szakirány; 
- vállalkozási szakirány. 

Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar) 
- államháztartási szakirány; 
- pénzintézeti szakirány; 
- vállalkozási szakirány. 
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Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 
Gyöngyös képzési hely (Károly Róbert Kar): 

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve 
annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, 
tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított 
gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó 
szervezetnél végzett gyakorlat. Részletes tájékoztató a Hallgatói Követelményrendszer 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. sz. melléklet Szakmai gyakorlati szabályzat, Károly 
Róbert Karra vonatkozó függeléke. 
 
Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar): 

A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A szakon végzettek képesek: 

- Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával a feladatának 
ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjti, rendszerezi; egyszerűbb 
oksági összefüggéseket tár fel és következtetéseket von le, javaslatokat fogalmaz 
meg a szervezet rutin folyamataiban. 

- Egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervez, megszervez, 
végrehajt. 

- Hatékonyan kommunikál írásban és szóban. Egyszerűbb szakmai beszámolókat, 
értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad. 

- Alkalmas a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések 
áttekintésére, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok előkészítésére, 
előzetes értékelésére. 

- Alkalmas pénzügyi és számviteli nyilvántartási rendszerek használatára, 
kezelésére. 

- Képes finanszírozási döntésekre megértésére, éves számviteli beszámolók, 
pénzügyi kimutatások elkészítésére és elemzésére. 

- Képes adó-, illeték-, vám-, jövedék-, társadalombiztosítási és járulék 
kötelezettségek meghatározására és a bevallások elkészítésére. 

- Képes gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex pénzügyi, számviteli 
következményeinek megértése. 

- Képes az alapvető gazdasági mutatók kiszámítására és azokból következtetések 
levonására. 

 
Nyelvvizsga követelmény: 

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási 
intézmény a szakképzési programban határozza meg. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- A képzés mintatantervében meghatározott tantárgyának a teljesítése 90 kredit 
értékben. 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat teljesítése. 
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Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- portfólió benyújtása és bíráló általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- portfólió/szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
 
Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): 

Pénzügytan, vállalati gazdaságtan, vállalati pénzügyek, jog, marketing, számvitel, üzleti 
kommunikáció, pénzügyi piacok, tervezés, pénzügyi számvitel, adózási ismeretek, egyéb 
üzleti ismeretkörök. 
Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar): 

A védés témájához kapcsolódóan a bizottság tagjai komplex jellegű szakmai kérdéseket 
tesznek fel, amelyre adott válaszokat külön értékelik. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A portfólió védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 
Nappali munkarend Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Nappali munkarend Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar) 
 
Levelező munkarend Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 
 
Levelező munkarend Kaposvár képzési helyen (Gazdaságtudományi Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1gtudom%C3%A1nyi%20Kar
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Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szak 
 

A képzés célja elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában lévő, azokat munkájuk során 
hasznosítani képes, idegen nyelve(ke)t beszélő, turisztikai és vendéglátó vállalkozásoknál 
dolgozó gazdasági szakemberek képzése. A hallgatók alkalmassá válnak a fogyasztói 
igények feltárására és megértésére, színvonalas szolgáltatások megvalósítására, tartalmi 
továbbfejlesztésére, illetve a szervezőmunkában való közreműködésre, a szakterületen 
működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint 
közép- és nagyvállalatok egyes részlegeinek irányítására, illetve felsővezetők munkáját 
segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására. Felkészültek a szerzett szakmával 
párosítható szakon, vagy BSc szinten való továbbtanulásra. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: a MKKR szerint 5 szint 
- szakképzettség az elvégzett szakirány függvényében: 

felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon (Economist Assistant in 
Tourism and Catering Specialized in Tourism) 
felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátó szakirányon (Economist Assistant in 
Tourism and Catering Specialized in Catering) 

 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Molnár Csilla egyetemi docens 
 
Képzési helyek (karok) és képzési hely szakkoordinátorok: 

- Budapest képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. Molnár 
Csilla 

- Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar): Dr. Molnár 
Csilla 
 

Képzés nyelve: magyar 
 

Választható specializációk 
 
VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓ SPECIALIZÁCIÓFELELŐS MELY MUNKARENDBEN ÉS KÉPZÉSI 

HELYEKEN HALLGATHATÓ? 

Turizmus Dr. Molnár Csilla egyetemi docens nappali munkarendben 

Vendéglátás Dr. Molnár Csilla egyetemi docens nappali munkarendben 

 

Specializációra történő felvétel feltételei 
 
A specializációválasztásnak nincsenek külön feltételei. 
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Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara felsőoktatási gyakorlóhelyi nyilvántartásában szereplő turizmus, vendéglátást 
folytató gazdálkodó szervezetnél, egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó 
szervezetnél végzett gyakorlat. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az alapfokozat birtokában a felsőfokú közgazdász-asszisztens képes: 
a) tudása 

- Ismeri a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmait, elméleteit, tényeit, 
nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseit a releváns gazdasági szereplőkre, 
funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. 

- Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.  
- Birtokában van a legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve 

probléma-megoldási módszereknek. 
- Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való 

részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit.  
- Ismeri a turizmus és vendéglátás hazai és nemzetközi intézményrendszerét, 

jellemzőit és a rendszer elemeinek összefüggéseit. 
- Ismeri a turizmus és vendéglátás hazai és nemzetközi piacának, és a piac 

szereplőinek jellemzőit, sajátosságait. 
- Ismeri a turisztikai és vendéglátó marketing eszközrendszerét és alkalmas a 

vállalkozások marketing tevékenységében történő közreműködésre. 
- Alapszintű rendezvényszervezői ismeretekkel rendelkezik. 
- Ismeri a turizmus földrajzi vonatkozásait, a magyar és külföldi kultúrák értékeit, 

az általános művelődéstörténet főbb eseményeit. 
- Ismeri az utazásszervezés és-közvetítés üzletágait, a vendéglátás szerepét a 

turizmus és szállásadás területén. 
A vendéglátó szakirányon továbbá  

- Ismeri az ételkészítés és az értékesítés során felhasznált élelmiszereket, illetve 
italokat. 

- Ismeri a vendéglátásban előírt higiéniai, minőségirányítási és élelmiszer-
biztonsági szabályokat, az ételkészítési, illetve értékesítési folyamatokat, ezek 
különböző részfolyamatait.  

- Alapszintű mikrobiológiai alapismeretekkel rendelkezik az élelmiszerek 
tartósítása, élelmiszer-mérgezések, élelmiszer-fertőzések területén.  

- Ismeri a vendéglátás alapvető gépeit, műszaki berendezéseit, eszközeit. 
- Ismeri a vendéglátás szervezési-vezetési fő- és részfolyamatait, gazdálkodási 

összefüggéseit. 
b) képességei 

- Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával képes a feladatának 
ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjteni, rendszerezni, 
egyszerűbb oksági összefüggéseket feltárni és következtetéseket levonni, 
javaslatokat megfogalmazni a szervezet rutin folyamataiban.  
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- Képes egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervezni, 
megszervezni, végrehajtani. Hatékonyan kommunikál írásban és szóban.  

- Egyszerűbb szakmai beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készít, illetve 
előad. 

- Képes a szakterülethez tartozó egyes tudáselemek integrálására, gyakorlati 
alkalmazására. 

- Képes a piac változásának felismerésére, az ahhoz való alkalmazkodásra, 
kapcsolódó döntések meghozatalára. 

- Képes az egyes turisztikai szakterületen (elsősorban a szállásadás, vendéglátás, 
utazásszervezés területén) jelentkező feladatok és munkakörök ellátására, a 
turisztikai kis- és középvállalkozások piaci tevékenységének szervezésére és 
irányítására, részlegvezetői feladatok ellátására. 

- Többnyelvű kommunikációra képes a vendégekkel és szakmai partnerekkel 
középfokon, írásban és szóban a szakterületükhöz tartozó munkafeladatok 
végrehajtása során. 

- Képes a turisztikai és vendéglátó vállalkozások ügyfélkapcsolati területén 
jelentkező igények szakszerű kiszolgálására. 

c) attitűdje  
- Kritikusan szemléli saját munkáját.  
- Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi és 

etikai szabályokat, normákat. 
- Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére. 
- Projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és 

nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra. 
- Fogékony az új információk befogadására, szakmai ismeretekre és 

módszertanokra. 
- Nyitott önálló és együttműködést igénylő feladatokban való részvételre; 
- Befogadó mások véleménye, továbbá az ágazati, regionális, nemzeti és 

nemzetközi (európai) értékek (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, 
fenntarthatósági szempontokat is) iránt. 

- Munkája során a szakma jogi és etikai szabályait, normáit betartva végzi 
tevékenységét. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért.  
- Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb 

prezentációit önállóan készíti. Szükség esetén munkatársi, vezetői segítséget 
vesz igénybe.  

- Az ügyfélkapcsolatokat önállóan és felelősségteljesen kezeli, a vezetői támogatás 
szükségességének önálló megítélésével. 

- Felelősséget vállal a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és 
etikai normák és szabályok betartásáért, tevékenysége következményeiért, 
javaslataiért, döntéseiért. 

- Munkájukat a minőségi szempontok mindenkori figyelembevételével végzi. 
 
Nyelvvizsga követelmény: 

A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú 
(B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga 
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vagy felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi 
bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- a képzés összes kötelező tantárgyának, a választott specializáció tantárgyainak 
teljesítése, valamint a tanterv szerint szükséges mennyiségű szabadon 
választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható kreditek teljesítése 
összesen 90 kredit értékben; 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakmai gyakorlathoz kapcsolódó gyakorlati beszámoló benyújtása és 

elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakmai gyakorlathoz kapcsolódó gyakorlati beszámoló bemutatása védése. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

A hallgató A (szakmai ismeretek), illetve B (specializáció szakirányos ismeretei) 
tételsorból húz tételt. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Budapest és Gödöllő képzési helyen (Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar)  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Gazdas%C3%A1g-%20%C3%A9s%20T%C3%A1rsadalomtudom%C3%A1nyi%20Kar
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INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET 

 

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzési szak 
 

A képzés célja felsőfokú gazdaságinformatikus szakemberek képzése, akik képesek a 
gazdálkodás, illetve egyéb alrendszerek tevékenységrendszere, informatikai 
támogatásának területén felelősségteljesen részfeladatokat megoldani, együttműködni, 
valamint a létrehozott információs rendszerek teljes életciklusát gazdálkodási szempontú 
szolgáltató és elemző munkával támogatni. Ismerik a választott szakterület specifikus 
alkalmazási igényeit és lehetőségeit, tudnak csapatban dolgozni, kommunikálni, 
folyamatosan fejlesztik szakmai ismereteit. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: a MKKR szerint 5 szint 
- szakképzettség: felsőfokú gazdaságinformatikus-asszisztens (Business 

Information Technologist Assistant). 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Zörög Zoltán főiskolai docens 
 
Képzési hely: Gyöngyös (Károly Róbert Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a 
felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, 
intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi 
gyakorlóhelyen teljesítendő. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A felsőfokú gazdaságinformatikus-asszisztens végzettsége birtokában képesek: 

- a vállalati, üzleti folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű tervezési, programozási 
feladatokat elvégzésére; 

- adatbázisok tervezésében, létrehozásában, üzemeltetésében, optimalizálásában 
és lekérdezésében való feladatok elvégzésére; 

- szakmai irányítás mellett statisztikai, gazdasági elemzések elvégzésére; 
- számviteli feladatok célszoftver segítségével történő elvégzésére; 
- szakmai együttműködésben (projektben) rendszertervezési, -fejlesztési 

részfeladatok elvégzésére, dokumentálására; 



475 
 

- gazdasági alkalmazások adaptációjában különböző szakmai feladatok 
megoldására; 

- gazdaságinformatikus alapfeladatok megoldásához a megfelelő módszerek és 
eszközök kiválasztására és azok alkalmazására; 

- gazdasági célú informatikai alkalmazások üzemeltetésére, működtetésére a 
szükséges adatbiztonsági (fizikai és jogi védelem) és dokumentálási szabályok 
betartásával; 

- anyanyelvi szakmai szókincsét szóbeli kommunikációban az együttműködések 
során (projektmunkák) használni és a szakmai feladatok dokumentálásában 
alkalmazni. 

 
Nyelvvizsga követelmény: nincs. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- A képzés mintatantervében meghatározott tantárgyának a teljesítése 90 kredit 
értékben. 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
A szakon a záróvizsga két részből áll: 

- portfólió készítése és megvédése, 
-  szóbeli szakzáróvizsga. 

 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- portfólió benyújtása és bíráló általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
„A” tételsorhoz kapcsolódó ismeretkörök 
Üzleti alapozó ismeretek: közgazdaságtan, vállalati gazdaságtan, pénzügy, számvitel, 
adózási ismeretek, üzleti kommunikáció, munkaerőpiaci ismeretek, egyéb üzleti ismeretek. 
„B” tételsorhoz kapcsolódó ismeretkörök 
Informatikai alapismeretek, adatbázisrendszerek, adatszerkezetek és algoritmusok, 
programozási alapismeretek, programozási nyelvek, informatikai rendszerek fejlesztése, 
egyéb IKT ismeretek. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A portfólió védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
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záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 

 

A képzés tanterve 
 
Nappali munkarend Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
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Programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés szak fejlesztő 

szakirány 
 

A képzés célja programtervező informatikus szakemberek képzése, akik a képzettség 
ismeretanyagának birtokában képesek részt venni hardver és szoftver rendszerek 
tervezésében, létrehozásában, működtetésében, szervizelésében, valamint azok fejlesztési 
és alkalmazási tevékenységében. Rendelkeznek a csapatmunkához szükséges 
együttműködési, kommunikációs és prezentációs képességekkel. 
 
A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti 
követelmények szerint: 

- végzettségi szint: a MKKR szerint 5 szint 
- szakképzettség: felsőfokú fejlesztő programtervező informatikus-asszisztens 

(Generative Software Information Technology Assistant) 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali és levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: állami ösztöndíjas vagy önköltséges 
 
Szakfelelős: Dr. Pántya Róbert főiskolai docens 
 
Képzés helye: Gyöngyös (Károly Róbert Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
Választható specializáció: fejlesztő szakirány 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tanterv, az ismeretek egymásra épülése, a specializálódási lehetőség és a záróvizsga 
követelmények megegyeznek a nappali munkarendű képzéssel. Az oktatás jellege, a 
tananyagcsoportok beosztása és bizonyos módszertani kérdések az oktatás helyétől 
függően eltérhetnek egymástól. 

Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar): A levelező munkarendű képzésben az 
érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira 
félévenként általában 8 alkalommal pénteki és/vagy szombati napokon kerül sor. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve 
annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében, valamint a felsőoktatási 
intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és 
egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat. Részletes tájékoztató a Hallgatói 
Követelményrendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. sz. melléklet Szakmai gyakorlati 
szabályzat, Károly Róbert Karra vonatkozó függeléke. 
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A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A felsőfokú fejlesztő programtervező informatikus-asszisztens végzettsége birtokában: 

- Képes algoritmusok tervezésére és megvalósítására az alapvető módszertani 
eszközök alkalmazásával. 

- Képes alapvető szoftverfejlesztési technológiák alkalmazására. 
- Képes egyszerűbb adatmodellek felépítésére, kisebb adatbázisok tervezésére, 

megvalósítására, valamint adatbázisok karbantartására valamely adott 
adatbázis-kezelő rendszerben. 

- Képes web-programozási és web-tervezési ismereteinek használatára, 
egyszerűbb webes alkalmazások tervezésére, forrásanyagának előállítására, 
fejlesztésére és tesztelésére. 

- Képes egyszerűbb forrásanyagok (szöveg, hang, mozgó- és állókép, grafika, 
animáció) előállítására és szerkesztésére, valamint az ezekhez szükséges 
szoftvereszközök paramétereinek és szolgáltatásainak meghatározására. 

- Képes egyszerűbb internetes tartalomkezelő rendszerek létrehozására, 
menedzselésére. 

- Képes szakmai vélemény kialakítására a szoftverfejlesztéshez szükséges 
technológiák, hardver és szoftver eszközök kiválasztása során. 

- Képes hardver és szoftver eszközökkel és technológiákkal multimédiás anyagok 
tervezésében és fejlesztésében való részvételre. 

- Képes részt venni modern technológiákra épülő tipikus alkalmazások 
fejlesztésében, tesztelésében. 

- Képes off-line és on-line tartalmak készítésére a vonatkozó jogi szabályozás 
keretében. 

- Képes a jogi és szabvány előírások alkalmazására. 
- Képes a munkájához kapcsolódó informatikai feladatok megoldásához szükséges 

együttműködésre, egyéni és team munkában való hatékony munkavégzésre. 
- Képes részt venni komplex szoftverek tervezési és fejlesztési folyamatában, 

modern szoftverfejlesztési technológiák alkalmazásával. 
- Képes részt venni komplex webes alkalmazások tervezésében és fejlesztésben. 
- Képes részt venni mobil eszközökre szánt alkalmazások tervezésében és 

fejlesztésében. 
- Képes részt venni adatmodell, valamint funkcionális, fizikai és logikai 

rendszerterv készítésében ismert módszertan és szoftver segítségével. 
- Képes részt venni összetett, a legújabb technológiákat alkalmazó, kliens és 

szerver oldali programozást igénylő webes alkalmazás tervezésére, fejlesztésére 
és tesztelésében történő részvételre. 

- Képes mobil alkalmazások fejlesztésében és tesztelésében történő részvételre. 
- Képes fejlesztői és felhasználói dokumentációk készítésére. 

 
Nyelvvizsga követelmény: nincs. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: 

- A képzés mintatantervében meghatározott tantárgyának a teljesítése 90 kredit 
értékben. 

- a 30 kredit értékű szakmai gyakorlat teljesítése. 
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Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- portfólió benyújtása és bíráló általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- portfólió védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

Informatikai alapismeretek, adatbázisrendszerek, adatszerkezetek és algoritmusok, 
programozási alapismeretek, programozási nyelvek, informatikai rendszerek fejlesztése, 
webfejlesztés, dinamikus web programozás, operációs rendszerek, hálózati ismeretek, 
egyéb IKT ismeretek. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A portfólió védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Gyöngyös képzési helyen Károly Róbert Kar) 
 
Levelező munkarend Gyöngyös képzési helyen (Károly Róbert Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#K%C3%A1roly%20R%C3%B3bert%20Kar
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Szakirányú továbbképzések 
 

AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 
 

Agrár- és természettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak 
 

Agrár- és természettudományi szakfordító képzésünk angol és német nyelven, a 

bolognai rendszerben 2007-ben lett akkreditálva. Esti képzési formában érhető el azok 

számára, akik alapképzésben, mesterképzésben, főiskolai vagy osztatlan egyetemi 

képzésben szereztek diplomát (bármilyen tudományterületen), és az oktatott idegen 

nyelvből középfokú, komplex típusú nyelvvizsgával rendelkeznek. 

A 137/2008 (V.16.) korm. rendelet 14. § (8) bek. értelmében a megszerzett szakfordító 

oklevél államilag elismert, szaknyelvi, kétnyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának 

felel meg. 

 

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: 

- angol nyelv esetén: agrár és természettudományi szakfordító (angol-magyar); 

- német nyelv esetén: agrár és természettudományi szakfordító (német-magyar). 

 

Képzési idő: 4 félév. 

A képzés kizárólag esti munkarendben folyik. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Szakfelelős: Dr. Mohácsi János nyelvtanár 

Képzési hely: Budapest (Élelmiszertudományi Kar) 

Képzés nyelve: magyar 
 

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes 

kötelező tantárgyának teljesítése, összesen 120 kredit értékben. 

 

Záróvizsga 
 

A szakon a záróvizsga két részből áll: 

- írásbeli komplex vizsga 

- szakdolgozat-védés 

 

Záróvizsgára bocsátás feltételei: 
- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 

Szakdolgozat 

A hallgató szakterületéről választott idegen nyelvű szöveg fordítása magyar nyelvre, 

20-25 oldal terjedelemben (szóközökkel együtt kb. 50.000 karakter). Az eredeti szöveget a 
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Kar által meghatározott elektronikus formában, az elkészült magyar fordítással összefűzve 

1 példányban kérjük beadni. 

Gépelési formátum: 12-es betűméret, 1,5 sortáv, Times New Roman betűtípus. 

Szükséges melléklet: a szakdolgozat összefoglalása magyar nyelven, illetve annak 

fordítása idegen nyelvre (1-1 oldal). 

 

Záróvizsga 

Írásbeli vizsga: egy-egy ismeretlen szakszöveg fordítása idegen nyelvről magyarra, 

illetve magyarról idegen nyelvre a megadott időn belül, szótár használatával. 

Szakdolgozat védés (15-20 perc): 

- az elkészített összefoglaló ismertetése (idegen nyelven); 

- a dolgozat tartalmára vonatkozó 3-4 kérdés megválaszolása (idegen nyelven); 

- a szakdolgozattal kapcsolatos fordítástechnikai kérdések megvitatása (magyar 

nyelven). 

Az írásbeli komplex vizsga és a záródolgozat-védés általában 1 napon történik. 

 

A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 

Esti munkarend tanterve Budapest képzési helyen (Élelmiszertudományi Kar) 

 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
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Biológiai talajerőgazdálkodási szakmérnök / szakember szakirányú 

továbbképzési szak 
 

A képzés célja az intenzív műtrágya- és peszticid-felhasználás helyett alternatív és 
környezetbarát és olcsóbb megoldások alkalmazásának bemutatása az ez iránt érdeklődő 
szakemberek részére, az ökológiai gazdálkodásra történő átállás lehetőségeinek 
bemutatása. A képzés azon földhasználók részére is hasznos ismereteket nyújt, akik a 
földhasználatuk racionalizálását, talajaik javítását, a talajdegradációs folyamatok 
megállítását, megelőzését tűzték ki célul. 
 
Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: 

- mérnöki alapvégzettség esetén: talajerő-gazdálkodási szakmérnök 
- nem mérnöki alapvégzettség esetén: talajerő-gazdálkodási szakember. 

 
Képzési idő: 2 félév 
A képzés kizárólag levelező munkarendben kerül oktatásra. 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Szakfelelős: Pacsutáné dr. Bíró Borbála egyetemi tanár 
Képzési hely: Budapest (Kertészettudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes kötelező 
tantárgyának teljesítése, összesen 60 kredit értékben. 
 

Záróvizsga 
 
A szakon a záróvizsga két részből áll: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A szaktárgyi komplex vizsgatárgyai 

A szak tárgyai közül összesen 22 kredit értékben: Talajkímélő művelési módok, 
talajvédelem (4 kredit), Talajbiológia és talajökológia (5 kredit), Talajdiagnosztika (4 kredit), 
Szervesanyag-gazdálkodás (4 kredit), Humuszmenedzsment és komposztálás (5 kredit). 

A szakdolgozat összegző munka, amely a hallgató tanulmányaira, a szakirodalomra és 
saját kutatásaira támaszkodva készítendő el, és igazolja, hogy a hallgató képes az 
elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a témakörbe tartozó feladatok 
megoldására, önálló szakmai fejlesztő munka végzésére. 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Levelező munkarend Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
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Csokoládé-, kávé-, teakészítő mester szakmérnök / szaktanácsadó 

szakirányú továbbképzési szak 
 

A képzés legfontosabb célja a magas szintű technológiai és műszaki felkészültséget 
biztosító oktatás megvalósítása. Ugyanakkor a termékek előállítását megalapozó, valamint 
a piaci, jogi és vállalkozási ismereteket biztosító tantárgyak is hangsúlyosak a képzésben. 
Mindezek mellett a résztvevők kötelező és fakultatív tantárgyak elvégzése során a 
csokoládé- kávé- és teakultúrától az érzékszervi minősítésen keresztül a termékek 
táplálkozástudományi vonatkozásáig tartó témakörökkel is megismerkedhetnek. 
A résztvevők olyan ismeretekre tesznek szert, amelyek alapján képesek lesznek akár 
önállóan is kiváló minőségű termékek gyártására, a csokoládé-, kávé- vagy teakészítő 
üzemek szakmai és vezetői feladatainak ellátására, de akár saját üzemet is 
menedzselhetnek. Az oktatásban az Egyetem legkiválóbb szakemberei mellett az adott 
szakterületeken nagy múltra visszatekintő vállalatok szakértői vesznek részt. 
 
Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: 

- szakirányú – agrár képzési területen mérnöki (pl. agrármérnök, 
élelmiszermérnök, kertészmérnök), vegyészmérnöki, biomérnöki, 
környezetmérnöki, vegyipari gépészmérnöki vagy mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari gépészmérnöki – oklevéllel rendelkezők esetén: csokoládé-, kávé-, 
teakészítő mester szakmérnök; 

- más területen végzett, legalább főiskolai, illetve BSc szintnek megfelelő felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők esetén: csokoládé-, kávé-, teakészítő mester 
szaktanácsadó. 

 
Képzési idő: 4 félév 
A képzés kizárólag levelező munkarendben folyik. 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Szakfelelős: Badakné Dr. Kerti Katalin egyetemi docens. 
Képzési hely: Budapest (Élelmiszertudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes 
kötelező tantárgyának, valamint a szükséges kreditmennyiség szabadon választható 
tantárgy teljesítése, összesen 120 kredit értékben. 
 

Záróvizsga 
 
A szakon a záróvizsga két részből áll: 

- szaktárgyi komplex vizsga 
- szakdolgozat-védés 

 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 
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A szaktárgyi komplex vizsga ismeretkörei: technológia és marketing. A szaktárgyi 
komplex vizsga a szakdolgozat-védés előtt kb. 1 héttel kerül megtartásra. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Levelező munkarend Budapest képzési helyen (Élelmiszertudományi Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
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Élelmiszerlánc minőségügy szakirányú továbbképzési szak 
 

A képzés célja olyan élelmiszerlánc minőségügyi szakember képzése, aki alkalmas az 
élelmiszerlánc vállalkozásainál minőségügyi megbízotti vagy munkatársi feladatok 
ellátására, minőségügyi fejlesztési projektek tervezésében és irányításában való 
részvételre; Alkalmas a vállalkozások minőségügyi folyamatainak felmérésére, 
értékelésére, fejlesztésére, szabályozásuk kidolgozására; Alkalmas minőségirányítási 
rendszerek dokumentumainak kidolgozására, minőségirányítási rendszer bevezetésének 
előkészítésére, majd bevezetésére és tanúsításra való felkészítésére; Végül, alkalmas a 
vállalkozásokon belül minőségügyi oktatási feladatok irányítására, végzésére, belső auditok 
tervezésére, kiértékelésére. 
 

A képzésben megszerezhető szakképzettség a képzési és kimeneti követelmények 
szerint: élelmiszerlánc minőségügyi szakember 
 
A képzés képzési ideje: 3 félév 
Munkarend: levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Szakfelelős: Dr. Korzenszky Péter habilitált egyetemi docens 
Képzési hely: Gödöllő (Gépészmérnöki Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A levelező képzés 1-3. félévi tantárgyi modulok – gyakorlati jegy vagy írásbeli és/vagy 
szóbeli vizsgával zárul. A harmadik félév záródolgozat készítéssel, és az ahhoz kapcsolódó 
oktatással és üzemi gyakorlattal telik, végül záróvizsgával fejeződik be. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakirányú továbbképzési szak esetében a kari honlapon érhetők el a szakmai 
gyakorlatra vonatkozó leírások és részletes tájékoztatók. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

Az élelmiszerlánc minőségügyi szakember képes és alkalmas az élelmiszerlánc 
vállalkozásainál minőségügyi megbízotti vagy munkatársi feladatok ellátására, minőségügyi 
fejlesztési projektek tervezésében és irányításában való részvételre; Képes a vállalkozások 
minőségügyi folyamatainak felmérésére, értékelésére, fejlesztésére, szabályozásuk 
kidolgozására; Képes és alkalmas minőségirányítási rendszerek dokumentumainak 
kidolgozására, minőségirányítási rendszer bevezetésének előkészítésére, majd 
bevezetésére és tanúsításra való felkészítésére; Végül, alkalmas a vállalkozásokon belül 
minőségügyi oktatási feladatok irányítására, végzésére, belső auditok tervezésére, 
kiértékelésére. 
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A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes kötelező 
tantárgyának és a választott speciális tantárgyainak teljesítése, valamint a tanterv szerint 
szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható 
kreditek teljesítése összesen 90 kredit értékben. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

A szaktárgyi komplex vizsga („A” tételek) tárgya lefedi a szakirányú továbbképzési szak 
szakmai törzsanyagát. 

Az egyes speciális ismeretanyag („B” tételek) témaköreit a szakfelelős jelöli ki. 
Az „A” és a „B” tételsort az érintett tárgyfelelősök bevonásával a szakfelelős állítja 

össze minden tanévben. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési helyen (Gépészmérnöki Kar) 
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Élelmiszerlánc minőségirányítás szakirányú továbbképzési szak 

(szakmérnök képzés) 
 
A képzés célja olyan élelmiszerlánc minőségiránytás szakmérnök képzése, akik alkalmas az 
élelmiszerlánc vállalkozásainál minőségügyi vezetői, minőségügyi megbízotti vagy 
munkatársi feladatok ellátására, minőségügyi fejlesztési projektek tervezésére, 
irányítására; Alkalmas a vállalkozások minőségügyi folyamatainak felmérésére, 
értékelésére, fejlesztésére, szabályozásuk kidolgozására; Alkalmas minőségirányítási 
rendszerek dokumentumainak kidolgozására, minőségirányítási rendszer bevezetésének 
előkészítésére, majd bevezetésére és tanúsításra való felkészítésére; Végül, alkalmas a 
vállalkozásokon belül minőségügyi oktatási feladatok irányítására, végzésére, belső auditok 
tervezésére, kiértékelésére. 
 

A képzésben megszerezhető szakképzettség a képzési és kimeneti követelmények 
szerint: élelmiszerlánc minőségirányítási szakmérnök 
 
A képzés képzési ideje: 3 félév 
Munkarend: levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Szakfelelős: Dr. Korzenszky Péter habilitált egyetemi docens 
Képzési hely: Gödöllő (Gépészmérnöki Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A levelező képzés 1-3. félévi tantárgyi modulok – gyakorlati jegy vagy írásbeli és/vagy 
szóbeli vizsgával zárul. A harmadik félév záródolgozat készítéssel, és az ahhoz kapcsolódó 
oktatással és üzemi gyakorlattal telik, végül záróvizsgával fejeződik be. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakirányú továbbképzési szak esetében a kari honlapon érhetők el a szakmai 
gyakorlatra vonatkozó leírások és részletes tájékoztatók. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az élelmiszerlánc minőségügyi szakmérnök alkalmas az élelmiszerlánc vállalkozásainál 
minőségügyi vezetői, minőségügyi megbízotti vagy munkatársi feladatok ellátására, 
minőségügyi fejlesztési projektek tervezésére, irányítására; Alkalmas a vállalkozások 
minőségügyi folyamatainak felmérésére, értékelésére, fejlesztésére, szabályozásuk 
kidolgozására; Alkalmas minőségirányítási rendszerek dokumentumainak kidolgozására, 
minőségirányítási rendszer bevezetésének előkészítésére, majd bevezetésére és 
tanúsításra való felkészítésére; Végül, alkalmas a vállalkozásokon belül minőségügyi 
oktatási feladatok irányítására, végzésére, belső auditok tervezésére, kiértékelésére. 
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A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes kötelező 
tantárgyának és a választott speciális tantárgyainak teljesítése, valamint a tanterv szerint 
szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a szakdolgozat-készítésre adható 
kreditek teljesítése összesen 90 kredit értékben; 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

A szaktárgyi komplex vizsga („A” tételek) tárgya lefedi a szakirányú továbbképzési szak 
szakmai törzsanyagát. 

Az egyes speciális ismeretanyag („B” tételek) témaköreit a szakfelelős jelöli ki. 
Az „A” és a „B” tételsort az érintett tárgyfelelősök bevonásával a szakfelelős állítja 

össze minden tanévben. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési helyen (Gépészmérnöki Kar) 
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Favizsgáló és faápoló szakmérnök / szakember szakirányú továbbképzési 

szak 
 

A favizsgáló és faápoló szakirányú továbbképzési szakon folytatott képzés keretében a 
hallgatók naprakész tudást szereznek a favizsgálat és faápolás minden területéről. 

A képzést azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek ezen új és izgalmas szakterület iránt. 
Azoknak ajánljuk, akik meg akarnak ismerkedni a fák, idős fák vizsgálatának legkorszerűbb 
módszereivel és gyógyításuk tudományával. Azoknak ajánljuk, aki nemcsak elméleti, hanem 
a gyakorlatban is alkalmazható favizsgálati és faápolási ismeretekre vágynak. 
 
Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: 

- mérnöki alapvégzettség esetén: favizsgáló és faápoló szakmérnök 
- nem mérnöki alapvégzettség esetén: favizsgáló és faápoló szakember. 

 
Képzési idő: 2 félév 
A képzés kizárólag levelező munkarendben kerül oktatásra. 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Szakfelelős: Sütöriné dr. Diószegi Magdolna adjunktus 
Képzés helye: Budapest (Kertészettudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes 
kötelező tantárgyának teljesítése, összesen 60 kredit értékben. 
 

Záróvizsga 
 
A szakon a záróvizsga két részből áll: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A szaktárgyi komplex vizsgatárgyai 

A szak tárgyai közül összesen 40 kredit értékben: Fabiológia, az egészséges fa és a fa 
rendellenességei (5 kredit), Teljes körű favizsgálat (5 kredit), Műszeres favizsgálat (5 kredit), 
Fanyilvántartás, faérték meghatározás, kormeghatározás (5 kredit), Életfeltételek javítása 
(5 kredit), Fasebészet, statikai megerősítés (5 kredit), Díszfák metszése (5 kredit), Fakivágás, 
idős fák átültetése, faápolási technikák (5 kredit). 
 
A szakdolgozat összegző munka, amely a hallgató tanulmányaira, a szakirodalomra és saját 
kutatásaira támaszkodva készítendő el, és igazolja, hogy a hallgató képes az elsajátított 
ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a témakörbe tartozó feladatok megoldására, önálló 
szakmai fejlesztő munka végzésére. 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Levelező munkarend Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
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Gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnök / szakember szakirányú 

továbbképzési szak 
 

A szakon folytatott képzés során naprakész, korszerű és gyakorlatias tudásanyag kerül 
átadásra, mely elősegíti olyan szakemberek képzését, akik hosszabb távon szeretnének 
gyógynövények termesztésével foglalkozni kis- és nagyüzemi körülmények között egyaránt; 
s egyben ismereteket szerezni a gyógynövények felhasználásának lehetőségeiről és 
módozatairól. Az oklevéllel rendelkezők ezen kívül sikerrel pályázhatnak gyógytermékeket 
gyártó, forgalmazó cégek, továbbá az egészségmegőrző kiegészítő programokat is 
alkalmazó, wellness szolgáltatásokat nyújtó centrumok, szállodák által meghirdetésre 
kerülő állásajánlatokra is. 

A szakhoz kapcsolódó speciális ismeretek garantálják a képzési területen 
foglalkoztatottak megbízható, tudományos alapokon nyugvó, korszerű tanácsadói 
munkáját is. 
 
Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: 

- mérnöki alapvégzettség esetén: gyógynövényalkalmazási szakmérnök 
- nem mérnöki alapvégzettség esetén: gyógynövényalkalmazási szakember. 

 
Képzési idő: 2 félév 
A képzés kizárólag levelező munkarendben kerül oktatásra. 
Szakfelelős: Dr. Gosztola Beáta adjunktus 
Képzési hely: Budapest (Kertészettudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes kötelező 
tantárgyának teljesítése, összesen 60 kredit értékben. 
 

Záróvizsga 
 
A szakon a záróvizsga két részből áll: 

- szaktárgyi komplex vizsga 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A szakdolgozat összegző munka, amely a hallgató tanulmányaira, a szakirodalomra és 

saját kutatásaira támaszkodva készítendő el, és igazolja, hogy a hallgató képes az 
elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a témakörbe tartozó feladatok 
megoldására, önálló szakmai fejlesztő munka végzésére. 
 
A szaktárgyi komplex vizsga tantárgyai 

A szak kötelező tantárgyai közül összesen 22 kredit értékben: Speciális 
gyógynövényismeret I-II. (10 kredit), Gyógynövények gyűjtése és termesztése (5 kredit), 
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Gyógynövény alapú termékek forgalmazásának lehetőségei (3 kredit), Fitoterápia - 
alapismeretek (4 kredit). 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Levelező munkarend Budapest képzési helyen (Kertészettudományi Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
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Gyümölcs-zöldség feldolgozó szakmérnök/szaktanácsadó szakirányú 

továbbképzési szak 
 

A résztvevők a piac által elvárt, magas szintű technológiai és műszaki felkészültséget, 
minőségbiztosítással, érzékszervi minősítéssel, termékfejlesztéssel összefüggő, valamint 
korszerű gazdasági, marketing és jogi ismereteket kapnak. Ezek mellett elmélyült 
betekintést szerezhetnek az adalékanyagok, csomagolóanyagok és a különleges, innovatív 
technológiák világába is. Fontosnak tartjuk, hogy minden tantárgyat olyan oktatók 
tanítsanak, akik saját maguk is elismertek a szakterületükön. Az egyes tantárgyak keretében 
tervezzük, hogy sikeres kis-, közép- és nagyvállalatokat irányító vezetőket, elismert 
technológiai szakembereket is vendégül látunk egy-egy óra keretében, hogy saját 
személyes tapasztalataikon keresztül mutassák be a tananyagok gyakorlati vonatkozásait. 
 
Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: 

- agrár képzési területen legalább alapképzésben szerzett mérnöki oklevéllel, vagy 
legalább alapképzésben szerzett biomérnöki, vagy vegyészmérnöki oklevéllel 
rendelkezők esetén: gyümölcs-zöldség feldolgozó szakmérnök; 

- más területen végzett, legalább főiskolai, illetve BSc szintnek megfelelő felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők esetén: gyümölcs-zöldség feldolgozó szaktanácsadó. 

 
Képzési idő: 2 félév 
A képzés kizárólag levelező munkarendben folyik. 
Szakfelelős: Stégerné dr. Máté Mónika egyetemi docens. 
Képzési hely: Budapest (Élelmiszertudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes 
kötelező tantárgyának teljesítése, összesen 60 kredit értékben. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A szakon a záróvizsga két részből áll: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- szakdolgozat-védés. 

 
A szaktárgyi komplex vizsga tárgyai: 

- Gyümölcs-zöldségfeldolgozási technológiák; 
- Marketing. 

 
A szaktárgyi komplex vizsga a szakdolgozat-védés előtt kb. 1 héttel kerül megtartásra. 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Levelező munkarend Budapest képzési helyen (Élelmiszertudományi Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
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Mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező szakirányú továbbképzési 

szak 
 

A képzés célja képessé tenni a hallgatókat, hogy megtervezzék a mezőgazdaság által 
termelt nyersanyagok vagy az élelmiszeripar vagy a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
gépgyártás által előállított gyártmányok piaci termékké alakításához szükséges teljes 
innovációs folyamatot, különösen annak fő elemeit, mint a forma-, látvány-, és 
csomagolástervezést, a termék tulajdonságai, valamint az ellátási lánc fogyasztói és 
ökológiai igényeinek kölcsönhatásai alapján. 
 

A képzésben megszerezhető szakképzettség a képzési és kimeneti követelmények 
szerint: mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező szakmérnök. 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: nappali munkarend 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Szakfelelős: Dr. Korzenszky Péter habilitált egyetemi docens 
Képzési hely: Gödöllő (Gépészmérnöki Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A levelező képzés 1-3. félévi tantárgyi modulok – gyakorlati jegy vagy írásbeli és/vagy 
szóbeli vizsgával zárul. A negyedik félév záródolgozat készítéssel, és az ahhoz kapcsolódó 
oktatással és üzemi gyakorlattal telik, végül záróvizsgával fejeződik be. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakirányú továbbképzési szak esetében a kari honlapon érhetők el a szakmai 
gyakorlatra vonatkozó leírások és részletes tájékoztatók. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező szakmérnök alkalmas az 
élelmiszergazdasági vállalkozásoknál a terméktervezés egészét, vagy egyes szakterületeit 
(pl. arculattervezés, stb.) magában foglaló munkafolyamatok irányításához, tervezéséhez 
és kivitelezéséhez szükséges feladatok ellátására. A szakmérnök alkalmas az élelmiszerlánc 
vállalkozásainál vezetői, megbízotti vagy munkatársi feladatok ellátására, fejlesztési 
projektek tervezésére, irányítására; Alkalmas a vállalkozások folyamatainak felmérésére, 
értékelésére, fejlesztésére, szabályozásuk kidolgozására; Alkalmas minőségirányítási 
rendszerek dokumentumainak kidolgozására, minőségirányítási rendszer bevezetésének 
előkészítésére, majd bevezetésére és tanúsításra való felkészítésére; Végül, alkalmas a 
vállalkozásokon belül specifikus oktatási feladatok irányítására, végzésére, belső auditok 
tervezésére, kiértékelésére. 
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A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes 
kötelező tantárgyának és a választott speciális tantárgyainak teljesítése, valamint a tanterv 
szerint szükséges mennyiségű szabadon választható kredit és a szakdolgozat-készítésre 
adható kreditek teljesítése összesen 120 kredit értékben. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga (tantárgyi vizsga); 
- szakdolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

A szaktárgyi komplex vizsga („A” tételek) tárgya lefedi a szakirányú továbbképzési szak 
szakmai törzsanyagát. 

Az egyes speciális ismeretanyag („B” tételek) témaköreit a szakfelelős jelöli ki. 
Az „A” és a „B” tételsort az érintett tárgyfelelősök bevonásával a szakfelelős állítja 

össze minden tanévben. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Nappali munkarend Gödöllő képzési helyen (Gépészmérnöki Kar) 
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Növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 
 

A növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak célja széles látókörű, 
biztos elméleti tudással rendelkező, kreatív, lényeg- és problémaorientált, rugalmas 
gondolkodásra képes szakemberek képzése. A jelentkezés feltétele az agrártudományok 
területén szerzett MSc vagy osztatlan képzésben szerzett oklevél. A képzés végére diplomát 
szerzett szakmérnökök elmélyült elméleti és gyakorlati tudásuk alapján, felsőfokú 
növényvédelmi jogosítvánnyal rendelkeznek a mezőgazdaság jogszabályokban 
meghatározott szakterületein. Képesek a növényi károsítók diagnosztizálására, beleértve a 
korszerű biotechnológiai diagnosztikai módszerek alkalmazását is, ismerik a károsítók 
biológiáját, az általuk okozott járványok és gradációk kialakulásának okait és a károsítók 
elleni integrált növényvédelem lehetőségeit. Széleskörű ismeretekkel rendelkeznek az 
üzemi szintű növényvédelmi irányítói feladatok, a növényvédelmi fejlesztőmérnöki, 
szakmai vezetői feladatok ellátásához, illetve tanulmányaik PhD képzésben való 
folytatásához. Képesek az agrozoológiai, fitopatológiai, herbológiai kutatóhelyeken 
kutatómérnöki, illetve állami és nemzetközi szervezetekben szakigazgatási, szaktanácsadói 
és szakértői munkakörök ellátására. 
 

A képzésben megszerezhető szakképzettség a képzési és kimeneti követelmények 
szerint: szakképzettség: növényvédelmi szakmérnök (Special engineer of plant protection). 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Szakfelelős: Dr. habil. Takács András Péter egyetemi docens 
Képzési hely: Keszthely (Georgikon Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

A végzett növényvédelmi szakmérnökök az alaptudományokon nyugvó, specializált 
magas szintű szakmai és nyelvismerettel rendelkeznek, mely alkalmassá teszi őket vezetői 
és felsővezetői beosztások betöltésére: 

- növényi kártevők, illetve kórokozók diagnosztizálására, az ellenük való hatékony 
védekezés megtervezésére, kivitelezésére, vezetésére,  

- az államigazgatásban és a gyakorlatban hatósági, növényvédelmi karantén 
védekezés irányító feladatainak ellátására,  

- üzemi szintű növényvédelmi irányítói feladatok ellátására,  
- járványok és gradációk előrejelzésére a kártétel létrejöttének megelőzésére, a 

növényt károsító szervezetek időbeli felismerésére.  
- növény-egészségügyi feladatok ellátására, hatások elemzésére,  
- zárlati károsítók elleni karantén védekezés lefolytatására,  
- környezetkímélő növényvédelmi eljárások kidolgozására és megvalósítására,  
- új növényvédelmi módszerek adaptálására és továbbfejlesztésére,  
- a környezet peszticid terhelését csökkentő növényvédelmi eljárások 

alkalmazására,  
- ökológiai védekezésre,  
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- integrált növényvédelem megvalósítására,  
- az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való 

bekapcsolódásra,  
- pályázati tevékenység menedzselésére,  
- termelési folyamatok végrehajtására, ellenőrzésére, valamint kutatási feladatok 

megvalósítására,  
- környezetvédelmi előírások betartására és érvényesítésére. 

 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes 

kötelező tantárgyának teljesítése és a diplomadolgozat-készítésre adható kreditek 
teljesítése összesen 120 kredit értékben. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 

tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy 
az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes tanszéken. 
 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomadolgozat védés. 

 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

Növényi károsítók (kórokozók, kártevők, gyomnövények) diagnosztizálása, beleértve a 
korszerű biotechnológiai diagnosztikai módszerek alkalmazását, ismerik a károsító 
szervezetek biológiáját, az általuk okozott járványok és gradációk kialakulásának okait és a 
károsító populációk szabályozásának környezetkímélő lehetőségeit. Üzemi szintű 
növényvédelmi irányítói, növényvédelmi fejlesztőmérnöki, szakmai vezetői ismeretek. 

A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb 4-6 tantárgy 
ismeretanyagára épül, mely alapján tételsor kerül kiadásra. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
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egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 

Levelező munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
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Ökológiai gazdálkodó / Ökológiai gazdálkodó szakirányú továbbképzési 

szak 
 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti felkészültségük és gyakorlati 
ismereteik alapján képesek az ökológiai gazdálkodás vizsgált jelenségei és elemei közötti 
összefüggések feltárására, elemzésére. A szakot elvégzők képessé válnak az ökológiai 
gazdálkodás önálló végzésére, tervezésére, szervezésére és irányítására. 
 
Az oklevélben szereplő végzettség: 

- mérnöki alapvégzettség esetén: ökológiai gazdálkodó szakmérnök 
- nem mérnöki alapvégzettség esetén: ökológiai gazdálkodó. 

 
Képzési idő: 4 félév 
A képzés kizárólag levelező munkarendben kerül oktatásra 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Szakfelelős: Dr. Szalai Zita Magdolna egyetemi docens 
Képzési helyek: Budapest, Szarvas és Csíkszereda 
Képzés nyelve: magyar 
 

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes 
kötelező tantárgyának teljesítése, összesen 120 kredit értékben. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A szakon a záróvizsga két részből áll: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- szakdolgozat védés. 

 
A szaktárgyi komplex vizsgatárgyai 

A szak tárgyai közül összesen 24 kredit értékben: Ökológiai szemléletű gazdálkodás 
alapjai, aktuális szabályozása, támogatási rendszerei (4 kredit), Ökológiai szemléletű 
kertészeti növénytermesztés (8 kredit), Ökológiai szemléletű növényvédelem speciális 
kérdései (4 kredit), Ökológiai szemléletű szántóföldi növénytermesztés (4 kredit), Ökológiai 
szemléletű állattenyésztés (4 kredit). 
 

A szakdolgozat összegző munka, amely a hallgató tanulmányaira, a szakirodalomra és 
saját kutatásaira támaszkodva készítendő el, és igazolja, hogy a hallgató képes az 
elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a témakörbe tartozó feladatok 
megoldására, önálló szakmai fejlesztő munka végzésére. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 
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Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Levelező munkarend Budapest, Szarvas és Csíkszereda képzési helyen 
(Kertészettudományi Kar) 
  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Kert%C3%A9szettudom%C3%A1nyi%20Kar
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Pálinkamester szakmérnök / szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak 
 

A résztvevők magas szintű technológiai és műszaki felkészültséget, korszerű piaci, 
vállalkozási és jogi ismereteket kapnak, s ezek mellett betekintést szereznek a 
pálinkakultúrába, s felfedezhetik a pálinka és a gasztronómia, illetve a pálinka és a turizmus 
házasításában rejlő lehetőségeket. Legfontosabbnak azonban azt tartjuk, hogy minden 
tantárgyat olyan oktatók tanítsanak, akik saját maguk is elismertek a szakterületükön. Az 
egyes tantárgyak keretében ráadásul sok olyan előadót – híres pálinkamestereket, 
tapasztalt kereskedőket, neves étteremtulajdonosokat, reklámszakembereket – látunk 
vendégül, akik egy-egy óra keretében saját személyes tapasztalataikon keresztül mutatják 
be a tananyagok gyakorlati vonatkozásait. 
 
Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: 

- szakirányú – vegyészmérnöki, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyipari 
gépészmérnöki vagy agrár képzési területen mérnöki (pl. agrármérnök, 
élelmiszermérnök, kertészmérnök) – oklevéllel rendelkezők esetén: 
pálinkamester szakmérnök; 

- más területen végzett, legalább főiskolai, illetve BSc szintnek megfelelő felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők esetén: pálinkamester szaktanácsadó. 

 
Képzési idő: 4 félév 
A képzés kizárólag levelező munkarendben folyik. 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Szakfelelős: Dr. Temesi Ágoston adjunktus 
Képzési hely: Budapest (Élelmiszertudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes 
kötelező tantárgyának, valamint a szükséges kreditmennyiség szabadon választható 
tantárgy teljesítése, összesen 120 kredit értékben. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A szakon a záróvizsga két részből áll: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- szakdolgozat-védés. 

 
A szaktárgyi komplex vizsga ismeretkörei: pálinka technológia és pálinka gazdaság. A 
szaktárgyi komplex vizsga a szakdolgozat-védés előtt kb. 1 héttel kerül megtartásra. 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Levelező munkarend Budapest képzési helyen (Élelmiszertudományi Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
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Precíziós mezőgazdasági szakmérnök /szaktanácsadó szakirányú 

továbbképzési szak 
 

A képzés célja kimondottan gyakorlat orientált és az agronómiai szempontokat helyezi 
előtérbe. Végzés után a szakmérnökök pontosan érteni fogják, milyen adatok, mire és 
hogyan használhatók a precíziós gazdálkodásban. Készség szinten ismerik és használják az 
adatgyűjtéshez és feldolgozásukhoz szükséges eszközöket, programokat, és világos 
koncepcióval rendelkeznek a termésoptimalizálási stratégiák megalkotásához. 
 

A képzésben megszerezhető szakképzettség a képzési és kimeneti követelmények 
szerint: 

- mérnöki alapvégzettséggel rendelkezőknek: precíziós mezőgazdasági szakmérnök 
(Specialist of Agricultural Engineering); 

- nem mérnöki alapvégzettséggel rendelkezőknek: precíziós mezőgazdasági 
szaktanácsadó. 

 
A képzés képzési ideje: 2 félév 
Munkarend: levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Szakfelelős: Dr. Hermann Tamás egyetemi docens 
Képzési hely: Keszthely (Georgikon Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes 
kötelező tantárgyának teljesítése és a diplomadolgozat-készítésre adható kreditek 
teljesítése összesen 60 kredit értékben. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 

tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy 
az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes tanszéken. 
 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- diplomadolgozat védés. 
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Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 
A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb 4-6 tantárgy 

ismeretanyagára épül, mely alapján tételsor kerül kiadásra. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 

Levelező munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
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Sörfőző mester szakmérnök / szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak 
 

A résztvevők a piac által elvárt, magas szintű technológiai és műszaki felkészültséget, 
minőségbiztosítással, érzékszervi minősítéssel, termékfejlesztéssel összefüggő, valamint 
korszerű gazdasági, marketing és jogi ismereteket kapnak, s ezek mellett elmélyült 
betekintést szerezhetnek a sörfogyasztás kultúrájába és történetébe is. Legfontosabbnak 
azt tartjuk, hogy minden tantárgyat olyan oktatók tanítsanak, akik saját maguk is elismertek 
a szakterületükön. Az egyes tantárgyak keretében ráadásul sok olyan előadót – híres sörös 
szakembereket, tapasztalt kereskedőket, neves étteremtulajdonosokat, 
reklámszakembereket – látunk vendégül, akik egy-egy óra keretében saját személyes 
tapasztalataikon keresztül mutatják be a tananyagok gyakorlati vonatkozásait. 
 
Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: 

- agrár képzési területen alapképzésben mérnöki oklevéllel vagy vegyészmérnöki 
alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezők esetén: sörfőző mester 
szakmérnök; 

- más területen végzett, legalább főiskolai, illetve BSc szintnek megfelelő felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők esetén: sörfőző mester szaktanácsadó. 

 
Képzési idő: 4 félév 
A képzés kizárólag levelező munkarendben folyik. 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Szakfelelős: Dr. Kun-Farkas Gabriella adjunktus. 
Képzési hely: Budapest (Élelmiszertudományi Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes 
kötelező tantárgyának, valamint a szükséges kreditmennyiség szabadon választható 
tantárgy teljesítése, összesen 120 kredit értékben. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A szakon a záróvizsga két részből áll: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- szakdolgozat-védés. 

 
A szaktárgyi komplex vizsga ismeretkörei: 

- sörkészítés technológiája, sörkészítés műveletei és berendezései; 
- sörgazdasági ismeretkör. 

 
A szaktárgyi komplex vizsga a szakdolgozat-védés előtt közvetlenül kerül megtartásra, 

a hallgatók ismeretkörönként 1-1 tételt húznak. 
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A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Levelező munkarend Budapest képzési helyen (Élelmiszertudományi Kar) 
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Szőlő- és borgazdasági szakmérnök / szaktanácsadó szakirányú 

továbbképzési szak 
 

A képzés célja: a hallgatók megismerik a szőlőtermesztés és borászat korszerű 
technológiáit és elsajátítják a termékpályán működő vállalkozások sikeres gazdálkodáshoz 
nélkülözhetetlen marketing és menedzsment ismereteket. Az elméleti tudáson túl 
gyakorlati ismereteket is szereznek, amelyeket saját pincészetükben is tudnak hasznosítani. 
A képzésen egyetemi oktatók, kutatóintézetek munkatársai, a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsának tagjai és sikeres borászati üzemek szakemberei adnak órákat. 
A célirányos, gyakorlatias képzés, bor- és piac specifikus tudást ad, az órákon baráti légkör 
alakul ki, így szinte garantált a képzésen túlmutató kapcsolattartás és szakmai 
kommunikáció. 
 
Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: 

- agrár képzési területen szerzett, továbbá vegyészmérnöki vagy gépészmérnöki 
vagy biomérnöki oklevéllel rendelkezők esetén: szőlő- és borgazdasági 
szakmérnök; 

- más területen végzett, legalább főiskolai, illetve BSc szintnek megfelelő felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők esetén: szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó. 

 
Képzési idő: 4 félév 
Munkarend: levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Szakfelelős: 

- Budapest képzési helyen: Dr. Fehér Orsolya egyetemi docens 
- Keszthely képzési helyen: Dr. Hermann Tamás egyetemi docens 

Képzési helyek: 
- Budapest és Beregszász (Élelmiszertudományi Kar) 
- Keszthely (Georgikon Kar) 

A képzés nyelve: magyar 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 

Megszerezett szakmai kompetenciák továbbfejlesztése azok részére, akik jelenleg is 
szőlőtermesztésben, borászatban dolgoznak, vagy ilyen területen szeretnének a jövőben 
elhelyezkedni, vállalkozni. Munkájukat a szakmai igényesség, a mérnöki szellemiségből 
eredő tárgyilagosság jellemzi, belső igényt és késztetést éreznek a legújabb szakma 
specifikus elméleti és gyakorlati ismeretek követésére és annak a saját szakmai munkában 
történő alkalmazására. 

A szakon végzettek saját gazdaság kialakítását tervezhetik, tovább fejleszthetik 
jelenlegi vállalkozásukat. Lehetőségük nyílik hazai nagy felületen gazdálkodó 
vállalkozásokban termelésirányítói munkakör betöltésére mind a szőlőtermesztésben, 
mind a borászatokban. 
 

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes 
kötelező tantárgyának teljesítése, összesen 120 kredit értékben. 
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Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A szakon a záróvizsga két részből áll: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- szakdolgozat/diplomadolgozat-védés. 

 
A diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 

tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy 
az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes tanszéken. 
 
A szaktárgyi komplex vizsga tárgyai: 
 

Budapest és Beregszász képzési helyen (Élelmiszertudományi Kar): Bormarketing 
(írásbeli és szóbeli vizsga), Termesztéstechnológia (szóbeli vizsga), Borászati technológia 
(szóbeli vizsga). 

A szaktárgyi komplex vizsga a szakdolgozat-védés előtt kb. 1 héttel tantárgyanként 
kerül megtartásra. 

Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar): A szőlőtermesztés és borkészítés alapvető 
ismeretanyagai, a borturisztikai, borpiaci, marketing és értékesítési módszerek, a 
borvidékek egyedi sajátosságai, a szőlőtermesztés menedzsmentje, a brandépítés és piaci 
értékesítés. 

A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb 4-6 tantárgy 
ismeretanyagára épül, mely alapján tételsor kerül kiadásra. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 
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Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tantervei 
 
Levelező munkarendben Budapest és Beregszász képzési helyen (Élelmiszertudományi Kar) 
 
Levelező munkarendben Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#%C3%89lelmiszertudom%C3%A1nyi%20Kar
http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
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Talajtani szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 
 

A szakmérnöki szak célja az általános környezettudományi és mezőgazdasági 
ismeretekre alapozva, speciális talajtani szaktudás átadásával illetve bővítésével olyan 
szakembereket képezünk, akik állami és magán mezőgazdasági üzemekben, szaktanácsadó 
intézményekben, földhivatalokban, szakigazgatási, természet- és környezetvédelmi 
hivatalokban, továbbá kutatóintézetekben és felsőoktatási intézményekben képesek a 
talajvédelmi problémák szakszerű megoldására, a talajvédelem és tápanyag-gazdálkodás 
tervezésére és irányítására. 

2018-tól megújult képzéssel várjuk jelentkezőinket, melynek keretében az elméleti 
oktatást olyan gyakorlati alkalmazások (térinformatika, talajinformációs-, szakértői- és 
szaktanácsadási rendszerek) elsajátításával egészítjük ki, amik felkészítik a hallgatókat a 
talajtani ismereteik mindennapi használatára. A talajok sokfélesége, használata és védelme 
különböző aspektusait az évközi foglalkozásokon megismert módszerekkel és eszközökkel, 
változatos terepi és földhasználati viszonyok között gyakorlatorientált terepi 
foglalkozásokon ismerhetik meg a hallgatók. 
 

A képzésben megszerezhető szakképzettség a képzési és kimeneti követelmények 
szerint: talajtani szakmérnök. 
 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Szakfelelős: Prof. Dr. Tóth Gergely egyetemi tanár 
Képzési hely: Keszthely (Georgikon Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A szakmai gyakorlat 10 nap terepgyakorlatból és 10 nap laboratóriumi gyakorlatból áll. 
A terepgyakorlat során általános talajismereti, talajhasználati, talajdegradációs és 
remediációs témák kerülnek helyszíni elsajátításra. Az oktatási helyen 
környezetinformatikai alapú földminősítési, talajvédelmi tervezési, szaktanácsadási 
gyakorlatokra kerül sor. 

Tájékoztató elérhetősége: https://georgikon.hu/tanszekek/tkt/hu/kepzes 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Általános kompetenciák 

Az alapismereti tárgyak az alkalmazott talajtani ismeretek megalapozását szolgálják. Az 
általános természettudományos ismeretek (fizika, kémia) talajtani megközelítése, illetve a 
különböző talajtani osztályozási rendszerek alapjainak elméleti elsajátítása megalapozza a 
gyakorlati alkalmazáshoz szükséges rendszerszerű és integrált gondolkodásmódot, illetve a 
talajokkal való fenntartható gazdálkodás és a talajvédelem szemléletmódját. Emellett a 
hallgatók elsajátítják a természettudományos alapokon nyugvó innovatív mérnöki 
gondolkodásmódot, illetve az információ- és ismeretfeldolgozás képességét. 
 

https://georgikon.hu/tanszekek/tkt/hu/kepzes
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Szakmai kompetenciák 
A talajtani szakmérnöki szakirányú továbbképzési szakon a képességek, készségek és 

jártasságok kialakításának alapjait jelentő ismeretanyagot, a szakmai kompetenciák 
megszerzését, illetve fejlesztését a szakmai törzsanyag tantárgyainak ismeretanyaga 
biztosítja. Ezek ismeretkörei magukban foglalják a talajfelvételezés, talajtérképezés, 
talajosztályozás, talajvédelem, talajerőgazdálkodás, talajbiológia, talajvizsgálati 
módszerek, földértékelés és a természet- és környezetvédelem talajtani vonatkozásainak 
sokoldalú és elmélyült ismeretét, jogszabályi hátterét, gyakorlati alkalmazásához szükséges 
ismereteket. A szakmaspecifikus ismeretek egymásra épülnek, részben egymást kiegészítik. 
Az ismeretek elsajátítása előadások, laboratóriumi- és terepgyakorlatok továbbá egyéni 
tervezési feladatok keretében történik. A képzés során lényeges elem az elméleti ismeretek 
gyakorlatban való bemutatása, illetve alkalmazása, az önálló feladatok, a 
problémamegoldó képesség fejlesztése. Az egyes tantárgyak ismeretanyaga összehangolt, 
illetve az új tudományos eredményeket folyamatosan beépítjük a tananyagba. 
Személyes adottságok és készségek területén: 

A végzett szakemberektől elvárt a szakmai igényesség, tárgyilagosság, higgadtság és 
eredmény irányultság; igény és képesség az új technológiák nyomon követésére, értékelő 
elemzésére, beállítására és eredményes alkalmazására; a környezettudatos szemléletmód 
és annak továbbadása a szakmai tevékenység során, valamint önmaga és mások objektív 
szakmai és emberi kritériumokon alapuló értékelése. A képzés során kialakul a belső igény 
és késztetés a szakmaspecifikus elméleti és gyakorlati technológiai fejlődés követésére és 
annak a saját szakmai munkában történő alkalmazására; valamint az intenzív érdeklődés a 
szakma elméleti és technológiai fejlődése iránt, a céltudatos, a tervszerű és az állandó 
önfejlesztés. Elvárt a tájékozottság az elektronikus információ-szerzés, -tárolás (adatbázis 
építés), -közlés ismereteiben, használatában, a talajadat felhasználók igényeit figyelembe 
véve. 
Ismeretek alkalmazása a gyakorlatban: 

A képzés elvégzése után a szakemberek képesek lesznek korszerű és eredményes 
munkát végezni a talajfelvételezés/talajtérképezés, tervezés, talajvédelmi beavatkozások, 
szennyezés felszámolás, talajkímélő technológiák alkalmazása, szaktanácsadás, oktatás, 
irányítás, jogi kérdések és engedélyeztetés területén. 

A végzett talajtani szakmérnökök specializált magas szintű szakmai ismerettel 
rendelkeznek, mely alkalmassá teszi őket a szakterülethez kapcsolódó vezetői és 
felsővezetői beosztások betöltésére. 
 

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes 
kötelező tantárgyának és a szakmai gyakorlat teljesítése, valamint diplomadolgozat-
készítés. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- diplomadolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 
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A diplomaterv témákat a szaktanszékek hirdetik meg. Az alapozó tantárgyakat oktató 
tanszékek is meghirdethetnek diplomaterv témát. Kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy 
az elsajátított tananyagot önállóan alkalmazni tudja. A diplomaterv saját vizsgálati, 
felmérési, elemzési, javaslati és tervi munkarészt tartalmaz. A hallgató a javasolt témák 
közül választ, vagy érdeklődési körének megfelelő téma kidolgozását kezdeményezheti az 
illetékes tanszéken. 
 
A záróvizsga részei: 

A szakdolgozat megvédése – Ennek az eredménye a védésen alakul ki a bíráló 
véleményének figyelembevételével. 

A szóbeli vizsga tartalma: komplex szóbeli számonkérés a szakképzés tárgyaiból, 
megadott tételsor alapján. 
 
Záróvizsga ismeretkörök, záróvizsgatárgyak 

A talajfelvételezés és talajvizsgálat módszerei, talajdegradáció, talajvédelem, 
talajjavítás, talajok szerepe az ökoszisztéma szolgáltatásokban - talajok szerepe a 
természet- és a környezetvédelemben, alkalmazott talajbiológia, tápanyag-gazdálkodás, 
talajtani szaktanácsadás, talajtérképezés, földminősítés és földértékelés, talajinformációs 
rendszerek  ismeretkörei. 

A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb tantárgyak 
ismeretanyagára épül, mely alapján tételsor kerül kiadásra. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Levelező munkarend Keszthely képzési helyen (Georgikon Kar) 

  

http://oig.szie.hu/content/202021-tan%C3%A9v-mintatantervei#Georgikon%20Kar
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MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET 
 

Energiagazdálkodási szakmérnök / szaktanácsadó szakirányú 

továbbképzési szak 
 

A képzés célja olyan energiagazdálkodásban jártas szakemberek képzése, akik a 
szakterületi specifikumok elsajátítását követően képesek mind háztartási, mind üzemi 
méretekben egy adott energetikai rendszerben a fogyasztói, szolgáltatói és termelői 
folyamatok áttekintését, felügyeletét és koordinálását. Alkalmasak az energiagazdálkodási 
folyamatok szakmai menedzselésére, a szükséges, vagy tervezett korszerűsítések, vagy 
fejlesztések tervezésére, szervezésére. A képzés kiemelt hangsúlyt fektet a zöldgazdaság 
energetikai vonatkozásaira, így a megújuló energiaforrások alkalmazása, tárolása és 
hasznosítása területére. Az elsajátítható ismeretek a BSc alapképzést meghaladó, mélyebb 
szakmaspecifikus tudást kínálnak a hallgatók számára, amely mind a gyakorlati műszaki 
területen, mind az MSc szintű továbbképzésben hasznosítható előnyt jelent a további 
ismeretek elsajátításában. 
 
A képzésben megszerezhető szakképzettség a képzési és kimeneti követelmények szerint: 

- mérnöki alap- vagy mester szintű végzettséggel rendelkezők számára: 
energiagazdálkodási szakmérnök 

- mérnöki alap- vagy mester szintű végzettséggel nem rendelkezők számára: 
energiagazdálkodási szaktanácsadó 

 
A képzés képzési ideje: 4 félév 
Munkarend: levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Szakfelelős: Dr. Schrempf Norbert egyetemi docens 
Képzési hely: Gödöllő (Gépészmérnöki Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

Levelező munkarendű képzés sajátosságai 
 

A tantervben az ismeretek nem épülnek egymásra, egymástól függetlenül 
elsajátíthatók. Az ismeretek elsajátításához szükséges alapismereteket a hallgatóknak a 
felvétel alapjául szolgáló előképzettség megszerzése során kellett elsajátítaniuk. 

A képzés péntek-szombati napokon történik, ismeretcsoportokra bontva. Egy 
alkalommal egy tantárgy kerül oktatásra. 
 

Szakmai gyakorlat rövid leírása, részletes tájékoztató elérhetősége 
 

A hallgatók szervezett üzemlátogatás keretében vehetnek részt az előadásokon 
ismertetett egyes műszaki rendszerek gyakorlati alkalmazásának bemutatásában. 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Az energiagazdálkodási szakmérnökök, illetve szaktanácsadók képesek: 



516 
 

- a hőenergetikai rendszerek; 
- a villamos energetikai rendszerek; 
- a szélenergia; 
- a biomassza; 
- a fototermikus és a fotovillamos napenergia; 
- a geotermikus és a geotermális földhő; 
- az energiatárolás; 
- az alternatív hajtóanyagok; 
- energetikai auditálás; 
- épületgépészeti rendszerek 

területén a zöldgazdaság és a háztartási, valamint vállalti üzemi gyakorlat számára 
szükséges speciális kompetenciákkal képesek egy adott energetikai rendszerben a 
fogyasztói, szolgáltatói és termelői folyamatok áttekintésére, felügyeletére és 
koordinálására. Alkalmasak az energiagazdálkodási folyamatok szakmai menedzselésére, a 
szükséges, vagy tervezett korszerűsítések, vagy fejlesztések tervezésére, szervezésére. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes kötelező 
tantárgyának teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll. 
 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési helyen (Gépészmérnöki Kar) 
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Fürdővezető szakember / szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 
 
A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják: 

- A sokrétű műszaki, gazdasági, jogi, egészségügyi ismeretet igénylő feladatok 
rendszerét; 

- A fürdő-, illetve az ehhez kapcsolódó szálloda, wellness komplexumok 
menedzser szemléletű üzemeltetési feladatrendszerét; 

- Az üzemeltetés területén jelentkező műszaki technológiai alapfolyamatok 
tervezésével, szervezésével, megvalósításával, fenntartásával  kapcsolatos 
alapismereteket; 

- A korszerű gyógy-, és élményfürdők gépészeti rendszereit, üzemeltetésükhöz 
szükséges informatikai, kommunikációtechnikai módszereket, eljárásokat; 

- A fürdő, mint egészségügyi, wellness komplexum szolgáltatási területén 
felmerülő gyógyászati alapismereteket; 

- A vonatkozó létesítményfejlesztési-, igazgatási, gazdálkodási feladatokkal 
kapcsolatos érvényben lévő előírásokat, szabályokat, pénzügytechnikai, ügyviteli 
eljárásokat. 

 
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 

- mérnöki alapvégzettség esetén: fürdővezető szakmérnök 
- nem mérnöki alapvégzettség esetén: fürdővezető szakember. 

 
A képzés képzési ideje: 3 félév 
Munkarend: levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Szakfelelős: Dr. Bártfai Zoltán egyetemi docens 
Képzés helye: Gödöllő (Gépészmérnöki Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
Személyes adottságok és készségek 

A képzés során megszerzett kompetenciák birtokában a szakon végzett szakemberek 
képessé vállnak: 

- a korszerű technikai rendszerekkel felszerelt fürdő-, illetve az ehhez kapcsolódó 
szálloda, wellness komplexumok gyakorlatban felmerülő műszaki problémáinak 
felismerésére, megértésére, 

- a problémamegoldás műszaki-, és menedzsment jellegű szakértelmet igénylő 
folyamatának integrált megfogalmazására, technológiai tervezésére, 

- az eredményes és hatékony feladatmegoldáshoz szükséges különböző 
szakterületek közötti koordinációra, együttműködésre, 

- a szolgáltató komplexumok üzemeltetéshez szükséges műszaki, gazdasági, jogi, 
egészségügyi ismeretek gyakorlat alkalmazására a vezetői feladatok ellátása 
során. 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 
A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a végzett 

szakemberek képesek lesznek  
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- a korszerű fürdő-, illetve az ehhez kapcsolódó szálloda, wellness komplexumok 
által kínált szolgáltatási területek hatékony irányítására, 

- a korszerű fürdő-, szálloda és wellness komplexumok gazdaságos 
üzemeltetéséhez szükséges –technikai, információs, humán- erőforrások 
ésszerű, hatékony felhasználására, 

- az általuk vezetett szolgáltatási komplexumok fenntartásához, műszaki és 
gazdasági fejlesztéséhez szükséges vezetői döntések meghozatalára, a 
technológiai folyamatok menedzselésére.  

 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes kötelező 
tantárgyának teljesítése. 
 

Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- szakdolgozat védés. 

 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési helyen (Gépészmérnöki Kar) 
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Településüzemeltetési / Településüzemeltető szakember szakirányú 

továbbképzési szak 
 

A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják: 
- A településüzemeltetés területén jelentkező műszaki technológiai 

alapfolyamatok tervezésével, szervezésével, megvalósításával kapcsolatos 
mérnöki szintű alapismereteket, 

- A települési műszaki szolgáltatás területén a hazai és nemzetközi gyakorlatban 
alkalmazott korszerű gépek és rendszerek hatékony, gazdaságos 
üzemeltetéséhez kötődő műszaki-, gazdasági alapismereteket, 

- A településüzemeltetésben felmerülő korszerű mérnök-informatikai 
módszereket, eljárásokat 

- A vonatkozó településfejlesztési-, igazgatási, gazdálkodási feladatokkal 
kapcsolatos érvényben lévő előírásokat, szabályokat, ügyviteli eljárásokat. 

 
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 

- mérnöki alapvégzettség esetén: településüzemeltető szakmérnök 
- nem mérnöki alapvégzettség esetén: településüzemeltető szakember. 

 
A képzés képzési ideje: 3 félév 
Munkarend: levelező munkarend 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Szakfelelős: Dr. Bártfai Zoltán egyetemi docens 
Képzés helye: Gödöllő (Gépészmérnöki Kar) 
Képzés nyelve: magyar 
 

A képzés elvégzésével megszerezhető képességek, szakmai jogosultságok 
 
A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányon végző 
szakmérnökök képesek lesznek 

- Műszaki problémák felismerésére, megértésére 
- A problémamegoldás folyamatának integrált megfogalmazására, 
- A hatékony feladatmegoldáshoz szükséges különböző szakterületek közötti 

koordinációra, 
- A kommunális gépészeti területek műszaki irányítására,  
- A települések infrastrukturális erőforrásainak ésszerű kihasználásának vezetői 

szintű irányítására, 
- Összetett, speciális problémák (pl. katasztrófa elhárítás) tervezésében, 

menedzselésében való aktív közreműködésre. 
 
A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételei: a képzés összes kötelező 
tantárgyának teljesítése. 
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Záróvizsga 
 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 
- szakdolgozat benyújtása és bírálók általi elfogadása; 
- a hallgatónak nem állhat fenn tartozása az Egyetem felé. 

 
A záróvizsga részei: 

- szaktárgyi komplex vizsga; 
- szakdolgozat védés. 

 
A záróvizsga eredményének és az oklevél minősítésének számítása a 2020/21. tanévtől 
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján 

Amennyiben a záróvizsga részeként szervezett szigorlat/komplex vizsga több részből 
áll, úgy részenként kell érdemjegyet adni és ezen érdemjegyek egyszerű számtani átlaga 
alapján kialakítani a (tantárgyi) érdemjegyet. 

A dolgozat védését a bíráló(k) értékelésének figyelembe vételével a záróvizsga 
bizottság tagjai ötfokozatú értékelési skálán érdemjeggyel értékelik, majd zárt tanácskozás 
keretében állapítják meg a szigorlat/komplex vizsga és dolgozat védés érdemjegye 
egyszerű számtani átlagával a záróvizsga végeredményét. A záróvizsga jegyzőkönyvön a 
záróvizsga eredményét szövegesen és egész számmal is fel kell tüntetni, továbbá fel kell 
tüntetni a záróvizsga átlagát is. A záróvizsga értékelése ötfokozatú skálán történik. 

Az oklevél átlagát a képzés során teljesített vagy tantárgybefogadási eljárás során 
befogadott összes tantárgy kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga átlagának két 
tizedesjegyre kerekített egyszerű számtani átlaga képezi. 

Az oklevél minősítése a két tizedesjegy pontossággal kiszámított oklevél átlag alapján 
történik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 100. §-ban leírtak szerint. 
 

A képzés tanterve 
 
Levelező munkarend Gödöllő képzési helyen (Gépészmérnöki Kar) 
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SZABÁLYZATOK 
 

Az Egyetem szabályzatai elérhetők a https://szie.hu/ honlap Hallgatói élet – 
Szabályzatok menüpontja alatt. A szabályzatok megtekintéséhez SZIE azonosítóval és 
jelszóval történő bejelentkezés szükséges. 
 
A Hallgatói Követelményrendszer szabályzatai: 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 
Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzat 
Felvételi Szabályzat 
Doktori Szabályzat 
Hallgatói Balesetvédelmi Szabályzat 
Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat 
Kollégiumi Szabályzat 

  

https://szie.hu/
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A campusok és karok által megküldött dokumentumok alapján szerkesztette: Szalai 
Ferenc ügyvivő szakértő, mb. oktatási igazgató 
 
Jóváhagyta: Dr. Szabó István egyetemi tanár, mb. oktatási rektorhelyettes 
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