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A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara küldetésé-

nek tartja a tudományos és szakmai ismeretekre alapozott környezet- és 

embercentrikus élelmiszergazdasági szakemberek képzését. Karunk alapvetően az 

oktatás, kutatás, szaktanácsadás és fejlesztés területén kíván ismereteket nyújtani a 

hallgatóknak. 

 

A tradicionálisan oktatott mezőgazdasági területek (állattenyésztés, növényter-

mesztés) mellett olyan új, az európai oktatásban már meghonosított és népszerűvé 

vált képzéseket is indít a Kar, mint például a vadgazdálkodás, vidékfejlesztés, ker-

tészet, haltenyésztés, környezetgazdálkodás, vagy a mezőgazdasági biotechnoló-

gia. A hazai szellemiséget, a felhalmozott tudást és tradíciót kihasználva a cél a 

versenyképes és mérnöki gondolkodású szakemberek képzése, akik az Európai 

Unió által elfogadott követelményeknek és kihívásoknak is megfelelnek. 

 

Végzett hallgatóink mind az elméleti tudás terén, mind a gyakorlati életben képe-

sek lesznek a természeti és az emberformálta tájnak, valamint az örökölt szellemi 

környezetnek megfelelő területfejlesztési, vidékfejlesztési, mezőgazdasági és kör-

nyezetgazdálkodási feladatok ellátására és koordinálására. Legfőbb célunk, hogy a 

Karon végzett szakemberek megállják helyüket a szakmai életben, és pár év eltelté-

vel jó érzéssel emlékezzenek vissza az alma materre, mely hozzásegítette őket 

szakmai előmenetelükhöz, és jó szívvel ajánlják Karunkat bárki számára.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzetek 
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MESTERKÉPZÉSI SZAKOK 
 

Nappali képzések 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M: mesterképzés, N: nappali, L: levelező, A: államilag finanszírozott, K:költségtérítéses 

 (1) Választható szakirányok: állatbiotechnológia, növénybiotechnológia. 
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Képz. 

szint 

Munka

rend 

Fin. 

forma 
Választható szak 

Képz. idő 

(félév) 

M N A agrármérnöki 4 

M N K agrármérnöki 4 

M N A állattenyésztő mérnöki 4 

M N K állattenyésztő mérnöki 4 

M N A környezetgazdálkodási agrármérnöki 4 

M N K környezetgazdálkodási agrármérnöki 4 

M N A környezetmérnöki 4 

M N K környezetmérnöki 4 

M N A mezőgazdasági biotechnológus(1) 4 

M N K mezőgazdasági biotechnológus(1) 4 

M N A növényorvosi 4 

M N K növényorvosi 4 

M N A növénytermesztő mérnöki 4 

M N K növénytermesztő mérnöki 4 

Jegyzetek 
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                                                                   Nappali képzések 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

M: mesterképzés, N: nappali, L: levelező, A: államilag finanszírozott, K: költségtérítéses 

(1) Választható szakirányok: állatbiotechnológia, növénybiotechnológia. 

Képz. 

szint 

Munka

rend 

Fin. 

forma 
Választható szak 

Képz. idő 

(félév) 

M N A ökológiai gazdálkodási mérnöki 4 

M N K ökológiai gazdálkodási mérnöki 4 

M N A ökotoxikológus 4 

M N K ökotoxikológus 4 

M N A 
takarmányozási és takarmány-

biztonsági mérnöki 
4 

M N K 
takarmányozási és takarmány-

biztonsági mérnöki 
4 

M N A természetvédelmi mérnöki 4 

M N K természetvédelmi mérnöki 4 

M N A vadgazda mérnöki 4 

M N K vadgazda mérnöki 4 

 

 

 

 

b.) és c.) pont esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 

60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a leg-

feljebb további 24 kreditet - a felsorolt ismeretkörökben - a hallgató a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meg-

határozottak szerint) szerezze meg. Ezek a tárgyak, az azoknak megfelelő témakörök korábbi nem telje-

sítése esetén, a következők lehetnek: 
 

24. táblázat: Előírható, illetve előzetesen felvehető tantárgyak  

Amennyiben a hallgató a fenti táblázatban szereplő tárgyakat az alapszakos képzés során lehallgat

ja, akkor azok a felvételi eljárás során beszámításra kerülnek.  
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Tantárgyak   
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Vadbiológia és  

Ökológia I.  

félév - - - - - őszi 

kredit - - - - - 4 

Vadbiológia és  

Ökológia II.  

félév tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi 

kredit 3 3 3 3 3 3 

Vadászati állattan és etológia 

SMKVB2052VN 

félév tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi 

kredit 4 4 4 4 4 4 

Vadmadarak és  

emlősök anatómiája 

 és élettana 

SMKVB2042VN 

félév - tavaszi  tavaszi tavaszi - 

kredit  2 - 2 2 - 

Összes kredit  7 9 7 9 9 11 

* A felsorolás nem teljeskörű, a teljesítendő tantárgyak köre a Jelentkező által a korábbi tanulmányai során teljesí-

tett tantárgyak függvényében változhat. 



 

 

 

 

 

Vadgazda mérnöki mesterképzésre történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

 

a. ) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: vadgazda mérnöki alapképzési szak. 

 

b. ) Kreditelismerési eljárás alapján meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 

további alapképzési szakok: állattenyésztő mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, mezőgazda-

sági mérnöki, erdőmérnöki, természetvédelmi mérnöki alapképzési szakok, valamint az állatorvos 

egységes, osztatlan szak. 

 

c. ) A táblázatban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szol-

gáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

A Vadgazda mérnöki mesterképzésre való felvétel feltétele, hogy korábbi tanulmányai alapján az alább 

felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató: 

 

23. táblázat: Alapszakok, elismerhető ismeretkörök, tantárgyak és minimum kreditek 

 
 

 
 

Alapszak 

Kreditelismerés során elismerhető ismeret

körök, illetve azoknak megfeleltethető tan

tárgyak 

Elérendő szükséges 

kredit értéke 

állattenyésztő mérnöki,  

környezetgazdálkodási  

agrármérnöki,  

mezőgazdasági mérnöki,  

erdőmérnöki, 

természetvédelmi mérnöki,  

állatorvosi osztatlan szak. 

ökológiai és genetikai alapismeretek, vadásza-

ti állattan, vadállományok tervezése és szabá-

lyozása, élőhely-fejlesztés, vadászati alapis-

meretek, kinológia, fegyvertan, zárttéri vad-

gazdálkodás, vadászati módok, üzemgazda-

ságtan, trófeabírálat, vadbetegségek, műszaki 

alapismeretek, termőhely-ismerettan, vadállo-

mányok tervezése és szabályozása, erdészeti 

alapismeretek, állattenyésztési alapismeretek, 

növénytermesztési alapismeretek, vízgazdál-

kodási alapismeretek, halászati alapismere-

tek, jogi ismeretek. 

60—84 

 

 

 

 

 

 

 

MESTERKÉPZÉSI SZAKOK 
 

Részidős képzések 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M: mesterképzés, N: nappali, L: levelező, A: államilag finanszírozott, K: költségtérítéses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Képz. 

szint 

Munka

rend 

Fin. 

forma 
Választható szak 

Képz. 

idő  

(félév) 

M L A agrármérnöki(2) 4 

M L K agrármérnöki(2) 4 

M L A állattenyésztő mérnöki(2) 4 

M L K állattenyésztő mérnöki(2) 4 

M L A környezetgazdálkodási agrármérnöki(6)  4 

M L K környezetgazdálkodási agrármérnöki(6)  4 

M L A környezetmérnöki(3) 4 

M L K környezetmérnöki(3) 4 

M L A mezőgazdasági biotechnológus(1)(4) 4 

M L K mezőgazdasági biotechnológus(1)(4) 4 

M L A növényorvosi(5) 4 

M L K növényorvosi(5) 4 
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* A felsorolás nem teljeskörű, a teljesítendő tantárgyak köre a Jelentkező által a korábbi tanulmányai során teljesí-

tett tantárgyak függvényében változhat. 



 

 

 

 

 

. 

 

Részidős képzések 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M: mesterképzés, N: nappali, L: levelező, A: államilag finanszírozott, K: költségtérítéses 

 

(1) Választható szakirányok: állatbiotechnológia, növénybiotechnológia. 

(2) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően 

a hallgatók tanóráira 2 x 1 hetes konzultáción kerül sor. 

(3) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően 

a hallgatók tanóráira 3 x 1 hetes konzultáción kerül sor. 

(4) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően 

a hallgatók tanóráira szemeszterenként pénteki és szombati napokon 5 héten keresztül kerül 

sor. 

(5) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően 

a hallgatók tanóráira 7 héten keresztül csütörtöki, pénteki és szombati napokon kerül sor. 

(6) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően 

a hallgatók tanóráira félévenként 10-12 alkalommal pénteki napokon kerül sor. 

 

 

 

Képz. 

szint 

Munka

rend 

Fin. 

forma 
Választható szak 

Képz. idő 

(félév) 

M L A növénytermesztő mérnöki(2) 4 

M L K növénytermesztő mérnöki(2) 4 

M L A ökológiai gazdálkodási mérnöki 4 

M l K ökológiai gazdálkodási mérnöki 4 

M L A természetvédelmi mérnöki(6) 4 

M L K természetvédelmi mérnöki(6) 4 

M L A vadgazda mérnöki(2) 4 

M L K vadgazda mérnöki(2) 4 

A korábbi tanulmányok alapján elismerhető legalább 84 kredithez még szükséges hiányzó krediteket a 

mesterképzéssel párhuzamosan, az alább felsorolt tantárgyak sikeres teljesítésével szükséges megsze-

rezni: 
 

22. táblázat: Előírható, illetve előzetesen felvehető tantárgyak 

 
 

Amennyiben egy hallgató a fenti táblázatban szereplő tárgyakat az alapszakos képzés során lehallgat-

ja, akkor azok a felvételi eljárás során beszámításra kerülnek. 

 

c.) Más alap- vagy mesterképzési szakokon, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű alapkép-

zési szakokon végzettek abban az esetben kerülhetnek felvételre a természetvédelmi mérnöki mester-

szakra, ha a b.) pontban felsorolt ismeretekből legalább 60 kredittel rendelkeznek. Számukra a kreditát-

viteli bizottság a legalább 84 elismerhető kredit eléréséhez a fent felsoroltak mellett, vagy azok helyett, 

további tantárgyak teljesítését írhatja elő, amelyeket a mesterképzéssel párhuzamosan kell teljesíteniük. 

 

 

 

 

  
Minden oldalági szakról jelentkező 

félév kredit 

Magyarország tájai és talajviszonyai 

SMKTO2145TN, SMKTO2295TL 
őszi 2 

Mezőgazdaság védett területeken 

SMKOM2023TN, SMKOM2053TL 
őszi 3 

Természetvédelmi jog és szakigazgatás 

SMKTD2035TN, SMKTD2175TL 
őszi 4 

Részletes természet- és tájvédelem 

SMKTD2294XN, SMKTD2294XL 
tavaszi 4 

Védett állatok Magyarországon 

SMKAL2042TN, SMKAL2022TL 
tavaszi 3 

Védett növények Magyarországon 

SMKTO2164TN, SMKAL2214TL 
tavaszi 3 

Összes kredit   19 
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* A felsorolás nem teljeskörű, a teljesítendő tantárgyak köre a Jelentkező által a korábbi tanulmányai során teljesí-

tett tantárgyak függvényében változhat. 



 

 

 

 

 

Agrármérnöki mesterképzésre történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

 

a. ) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki alapképzési 

szak. 

 

b. ) Kreditelismerési eljárás alapján meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető további 

alapképzési szakok: környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő 

mérnöki, kertészmérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági- és vidékfejlesztési 

agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, élelmiszermérnöki, vadgazda mérnöki. 

 

Az Agrármérnöki mesterképzésre való felvétel feltétele, hogy korábbi tanulmányai alapján az alább 

felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató: 
 

1. táblázat: Alapszakok, elismerhető ismeretkörök, tantárgyak és minimum kreditek  

A korábbi tanulmányok alapján elismerhető legalább 84 kredithez még szükséges hiányzó krediteket a 

mester képzéssel párhuzamosan, a 2. táblázatban felsorolt tantárgyak sikeres teljesítésével szükséges 

megszerezni.  

 

 

Alapszak 
Kreditelismerés során elismerhető ismeretkörök, 

illetve azoknak megfeleltethető tantárgyak 

Elérendő 

szükséges 

kredit értéke 

természettudományi ismeretek 

állattan, állatélettan, biokémia, biometria, kémia, 

matematika, növényélettan, növénytan, statisztika, 

számítástechnika 

20—30 

környezetgazdálkodási agrár-

mérnöki,  

növénytermesztő mérnöki, 

állattenyésztő mérnöki,  

kertészmérnöki,  

informatikus és szakigazgatási 

agrármérnöki, 

gazdasági- és vidékfejlesztési  

agrármérnöki,  

természetvédelmi mérnöki,  

élelmiszermérnöki,  

vadgazda mérnöki.  

növénytermesztési ismeretek  

agrokémia, talajtan, földműveléstan, vízgazdálko-

dás, növénytermesztés, gyepgazdálkodás, kertészet, 

erdőgazdálkodás, növényvédelem  

10—30 

állattenyésztési ismeretek 

állattenyésztés, takarmányozástan, takarmány-

gazdálkodás, állategészségtan, állathigiénia 

10—30 

gazdasági ismeretek 

marketing, jogi ismeretek, pénzügy, számvitel, vál-

lalati gazdaságtan, üzemtan 

10—20 

műszaki ismeretek 

biofizika, fizika, géptan, mezőgazdasági műszaki 

ismeretek  

8—20 

 

 

 

 

. 

Természetvédelmi mérnöki mesterképzésre történő belépésnél előzményként elfogadott 

szakok: 

 

a. ) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: természetvédelmi mérnöki alapképzési 

szak. 

b. ) Kreditelismerési eljárás alapján meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető továb-

bi alapképzési szakok: 

- Agrár képzési területről: környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki, állatte-

nyésztő mérnöki, kertészmérnöki, tájrendező- és kertépítő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, vad-

gazda mérnöki, erdőmérnöki; 

- Műszaki képzési területről: környezetmérnöki; 

- Természettudományi képzési területről: biológia, földrajz, földtudományi, környezettan alapképzési 

szakok, továbbá biológiatanár, biológus, földrajztanár, geográfus, geológus, környezettan-tanári, kör-

nyezettudományi, környezetvédelem-tanár főiskolai, illetve egyetemi szintű szakok. 

 

A Természetvédelmi mesterképzésre való felvétel feltétele, hogy korábbi tanulmányai alapján az alább 

felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató: 

 

21. táblázat: Alapszakok, elismerhető ismeretkörök, tantárgyak és minimum kreditek  

Alapszak 
Kreditelismerés során elismerhető ismeretkörök, illetve azok

nak megfeleltethető tantárgyak 

Elérendő 

szükséges 

kredit értéke 

Természettudományos alapismeretek:  

állattan, növénytan, talajtani és éghajlattan, biogeográfia, ökoló-

gia, Magyarország természeti földrajza, földtan, műszaki alapis-

meretek, informatika. 

20—30 

környezetgazdálkodási agrármér-

nöki, növénytermesztő mérnöki, 

állattenyésztő mérnöki,  

kertészmérnöki, tájrendező- és 

kertépítő mérnöki, mezőgazdasá-

gi mérnöki, vadgazda mérnöki, 

erdőmérnöki, környezetmérnöki, 

biológia, földrajz, földtudományi, 

környezettan, biológiatanár, 

biológus, földrajztanár, geográ-

fus, geológus, környezettan-

tanári, környezettudományi,  

környezetvédelem-tanár.  

Természetvédelmi ismeretek:  

természetvédelmi állattan, természetvédelmi növénytan, általá-

nos természetvédelem, táj-és vidékfejlesztési alapismeretek. 

10—20 

Gazdálkodási ismeretek: 

víztani és vízgazdálkodási alapismeretek, vadászat és vadgaz-

dálkodás alapjai, erdészeti, környezetvédelmi és halászati isme-

retek, állattenyésztés alapjai, növénytermesztés alapjai, földnyil-

vántartási és térképészeti ismeretek. 

20—30 

Gazdasági ismeretek: 

számvitel és pénzgazdálkodás, vezetési ismeretek, általános jogi 

és igazgatási ismeretek. 

10—20 

* A felsorolás nem teljeskörű, a teljesítendő tantárgyak köre a Jelentkező által a korábbi tanulmányai során teljesí-

tett tantárgyak függvényében változhat. 

* A felsorolás nem teljeskörű, a teljesítendő tantárgyak köre a Jelentkező által a korábbi tanulmányai során teljesí-

tett tantárgyak függvényében változhat. 
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2. táblázat: Előírható, illetve előzetesen felvehető tantárgyak 

Amennyiben egy hallgató a fenti táblázatban szereplő tárgyakat az alapszakos képzés során lehallgatja, 

akkor azok a felvételi eljárás során beszámításra kerülnek.  

c.) Más alap- vagy mesterképzési szakokon, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű alapkép-

zési szakokon végzettek abban az esetben kerülhetnek felvételre az Agrármérnöki mesterszakra, ha a 

b.) pontban felsorolt ismeretekből legalább 60 kredittel rendelkeznek. Számukra a kreditátviteli bizott-

ság a legalább 84 elismerhető kredit eléréséhez a fent felsoroltak mellett, vagy azok helyett, további 

tantárgyak teljesítését írhatja elő, amelyeket a mesterképzéssel párhuzamosan kell teljesíteniük. 
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Biológia II.  

SMKNN2022XN 

félév őszi - őszi - őszi őszi őszi őszi őszi 

kredit 4 - 4 - 4 4 4 4 4 

Növényélettan alapjai 

SMKNN201XXN 

félév tavaszi - tavaszi - tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi 

kredit 3 - 3 - 3 3 3 3 3 

Biológia I.  

SMKAL2011XN 

félév   - - őszi őszi - -     

kredit - - - 4 4 - - - - 

Állatélettan  

SMKAE2012ÁN 

félév   tavaszi   tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi   

kredit   4 - 4 4 4 4 4   

Állattenyésztés I. 

SMKSK2013MN 

félév őszi őszi   őszi   őszi őszi őszi őszi 

kredit 4 4 - 4 - 4 4 4 4 

Állattenyésztés II. 

SMKSJ2014MN 

félév tavaszi tavaszi - tavaszi - tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi 

kredit 3 3 - 3 - 3 3 3 3 

Állattenyésztés III. 

SMKSK2025MN 

félév őszi őszi   őszi   őszi őszi őszi őszi 

kredit 4 4 - 4 - 4 4 4 4 

Növénytermesztéstan 

I. SMKNZ2014XN 

félév   - tavaszi - tavaszi - -     

kredit   - 4 - 4 - -     

Növénytermesztéstan 

II. 

SMKNZ2025XN 

félév - - őszi - őszi - - - - 

kredit   - 4 - 4 - -     

Összes kredit  18 15 15 19 23 22 22 22 18 

  

  
Növénytermesztő 

mérnöki 

Környezetgazdál

kodási agrármér

nöki 

Természetvédelmi 

mérnöki 

Állatélettan 

SMKAE2012ÁN 

félév tavaszi tavaszi tavaszi 

kredit 4 4 4 

Általános  

takarmányozástan 

SMKTK201XXN 

félév őszi - őszi 

kredit 4 - 4 

Részletes  

takarmányozástan 

SMKTK2024ÁN 

félév tavaszi tavaszi tavaszi 

kredit 4 4 4 

Állattenyésztés I. 

SMKSK2013MN 

félév - - őszi 

kredit   - 4 

Állattenyésztés II 

SMKSJ2014MN 

félév tavaszi tavaszi tavaszi 

kredit 4 4 4 

Állattenyésztés III 

SMKSK2025MN 

félév őszi őszi őszi 

kredit 4 4 4 

Általános higiénia 

SMKAE2013MN 

félév őszi őszi - 

kredit 2 2   

Összes kredit   22 18 24 

 

 

 

 

 

 

 

A  korábbi tanulmányok alapján elismerhető legalább 84 kredithez még szükséges hiányzó krediteket a 

mesterképzéssel párhuzamosan, az alább felsorolt tantárgyak sikeres teljesítésével szükséges megsze-

rezni:  
 

20. táblázat: Előírható, illetve előzetesen felvehető tantárgyak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben egy hallgató a fenti táblázatban szereplő tárgyakat az alapszakos képzés során lehallgat-

ja, akkor azok a felvételi eljárás során beszámításra kerülnek. 

 

c.) Más alap- vagy mesterképzési szakokon, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű alapkép-

zési szakokon végzettek abban az esetben kerülhetnek felvételre a Takarmányozási- és takarmánybiz-

tonsági mérnöki mesterszakra, ha a b.) pontban felsorolt ismeretekből legalább 60 kredittel rendelkez-

nek. Számukra a kreditátviteli bizottság a legalább 84 elismerhető kredit eléréséhez a fent felsoroltak 

mellett, vagy azok helyett, további tantárgyak teljesítését írhatja elő, amelyeket a mes-terképzéssel pár-

huzamosan kell teljesíteniük.  
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* A felsorolás nem teljeskörű, a teljesítendő tantárgyak köre a Jelentkező által a korábbi tanulmányai során teljesí-

tett tantárgyak függvényében változhat. 



 

 

 

 

 

Állattenyésztő mérnöki mesterképzésre történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

 

a. ) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: állattenyésztő mérnöki, mezőgazdasági 

mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési szakok. 

 

b. ) Kreditelismerési eljárás alapján meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető további 

alapképzési szakok: növénytermesztő mérnöki, természetvédelmi mérnöki, gazdasági- és vidékfej-

lesztési agrármérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, élelmiszermérnöki, mezőgazdasági és 

élelmiszeripari gépészmérnöki, biológia, környezetmérnök alapképzési szakok, valamint állatorvosi 

osztatlan, egységes mesterképzési szak. 

 

Az Állattenyésztő mérnöki mesterképzésre való felvétel feltétele, hogy korábbi tanulmányai alapján az 

alább felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató: 
 

3. táblázat: Alapszakok, elismerhető ismeretkörök, tantárgyak és minimum kreditek  

Alapszak 
Kreditelismerés során elismerhető ismeretkörök,  

illetve azoknak megfeleltethető tantárgyak 

Elérendő szüksé

ges kredit értéke 

növénytermesztő mérnöki,  

természetvédelmi mérnöki,  

gazdasági- és vidékfejleszté-

si agrármérnöki, 

informatikus és szakigazga-

tási mérnöki, 

környezetgazdálkodási 

agrármérnöki,  

élelmiszermérnöki,  

mezőgazdasági és élelmi-

szeripari gépészmérnöki,  

biológia, 

környezettan alapképzési 

szakok,  

állatorvosi osztatlan, egysé-

ges mesterképzési szak. 

természettudományi ismeretek 

állattan, állatélettan, szerves kémia és biokémia, mezőgazdasági 

kémia, matematika, növénytan, informatika, mezőgazdasági 

biotechnológia 

10—20 

mezőgazdasági, műszaki és technológiai alap-ismeretek 

mezőgazdasági alapismeretek, mezőgazdasági műszaki ismere-

tek, földműveléstan, mikrobiológia 

8—15 

gazdasági és társadalomtudományi alapismeretek: 

jogi ismeretek, közgazdaságtan, EU agrárpolitikája  
5—10 

szakmai törzsanyag:  

takarmányozástan, takarmánynövény-termesztés, gyepgazdál-

kodás, általános állattenyésztés és genetika, baromfitenyésztés, 

juhtenyésztés, sertéstenyésztés, szarvasmarha-tenyésztés, halte-

nyésztés, állattenyésztési adatbázisok elemzése, állategészség-

tan, állathi-giénia, szaporodásbiológia, tejfeldolgozás és -

gazdaságtan, húsfeldolgozás és -gazdaságtan, állattenyésztés 

gépei, állattenyésztési biotechnológia, alkalmazott etológia, 

agrár- környezetgazdálkodás, marketing, pénzügy, számvitel, 

vállalati gazdaságtan, agrárökonómia, vállalatirányítás.  

30—50 

 

 

 

 

. 

Takarmányozási- és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzésre történő belé-

pésnél előzményként elfogadott szakok: 

 

a. ) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki, állattenyésztő mérnö-

ki, vadgazda mérnöki alapképzési szakok, továbbá állatorvosi mesterképzési szak. 

 

b. ) Kreditelismerési eljárás alapján meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető további 

alapképzési szakok: növénytermesztő mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, természetvé-

delmi mérnöki, gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnöki, biológia. 

 

A Takarmányozási- és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzésre való felvétel feltétele, hogy koráb-

bi tanulmányai alapján az alább felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató: 

 

19. táblázat: Alapszakok, elismerhető ismeretkörök, tantárgyak és minimum kreditek  

 

 

 

Alapszak 
Kreditelismerés során elismerhető ismeretkörök, illetve 

azoknak megfeleltethető tantárgyak 

Elérendő 

szükséges 

kredit 

értéke 

természettudományi ismeretek 

állattan, állatélettan, biokémia, biometria, kémia, matemati-

ka, növényélettan, növénytan, statisztika, számítástechnika 

20—30 

növénytermesztő mérnöki,  

környezetgazdálkodási 

agrármérnöki, 

természetvédelmi mérnö-

ki,  

gazdasági- és vidékfejlesz-

tési agrármérnöki,  

biológia.  

növénytermesztési ismeretek  

agrokémia, talajtan, növénytermesztés, növényvédelem  
8—20 

állattenyésztési és takarmányozási ismeretek 

általános állattenyésztés, baromfitenyésztés, juhtenyésztés, 

sertéstenyésztés, szarvasmarha tenyésztés, takarmánygaz-

dálkodás, takarmányozástan, állat- 

egészségtan, állathigiénia 

10—20 

gazdasági ismeretek 

marketing, jogi ismeretek, pénzügy, számvitel, vállalati 

gazdaságtan, üzemtan 

10—20 

műszaki ismeretek 

biofizika, fizika, géptan, mezőgazdasági műszaki ismeretek  
10—20 

* A felsorolás nem teljeskörű, a teljesítendő tantárgyak köre a Jelentkező által a korábbi tanulmányai során teljesí-

tett tantárgyak függvényében változhat. 

* A felsorolás nem teljeskörű, a teljesítendő tantárgyak köre a Jelentkező által a korábbi tanulmányai során teljesí-

tett tantárgyak függvényében változhat. 
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A korábbi tanulmányok alapján elismerhető legalább 84 kredithez még szükséges hiányzó krediteket a 

mester képzéssel párhuzamosan, az alább felsorolt tantárgyak sikeres teljesítésével szükséges megsze-

rezni:  

4. táblázat: Előírható, illetve előzetesen felvehető tantárgyak 

Amennyiben egy hallgató a fenti táblázatban szereplő tárgyakat az alapszakos képzés során lehall

gatja, akkor azok a felvételi eljárás során beszámításra kerülnek.  

c.) Más alap- vagy mesterképzési szakokon, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű alapkép-

zési szakokon végzettek abban az esetben kerülhetnek felvételre az Állattenyésztő mérnöki mesterszak-

ra, ha a b.) pontban felsorolt ismeretekből legalább 60 kredittel rendelkeznek. Számukra a kreditátviteli 

bizottság a legalább 84 elismerhető kredit eléréséhez a fent felsoroltak mellett, vagy azok helyett, továb-

bi tantárgyak teljesítését írhatja elő, amelyeket a mesterképzéssel párhuzamosan kell teljesíteniük. 

    

Környezet

gazdálkodási 

agrármérnö

ki 

Biológia, 

állatorvos 

Növénytermesztő mérnöki, természetvédelmi 

mérnöki, gazdasági- és vidékfejlesztési agrár

mérnöki, informatikus és szakigazgatási mér

nöki, élelmiszermérnöki, mezőgazdasági és 

Állatélettan 

SMKAE2012ÁN 

félév - - tavaszi 

kredit - - 4 

Általános 

Takarmányozás-

tan 

SMKTK201XXN 

félév - őszi őszi 

kredit - 4 4 

Állattenyésztés 

I.  

SMKSK2013MN 

félév őszi őszi őszi 

kredit 4 4 4 

Állattenyésztés 

II. 

SMKSJ2014MN 

félév tavaszi tavaszi tavaszi 

kredit 4 4 4 

Állattenyésztés 

III. 

SMKSK2025MN 

félév őszi őszi őszi 

kredit 4 4 4 

Részletes 

szaporodásbio-

lógia 

SMKSJ2335ÁN 

félév őszi - őszi 

kredit 4 - 4 

Összes kredit   16 16 24 

 

 

 

 

 

 

 

A korábbi tanulmányok alapján elismerhető legalább 84 kredithez még szükséges hiányzó krediteket a 

mesterképzéssel párhuzamosan, az alább felsorolt tantárgyak sikeres teljesítésével szükséges megsze-

rezni: 
 

18. táblázat: Előírható, illetve előzetesen felvehető tantárgyak 

 

Amennyiben egy hallgató a fenti táblázatban szereplő tárgyakat az alapszakos képzés során lehallgat-

ja, akkor azok a felvételi eljárás során beszámításra kerülnek. 

 

c.) Más alap- vagy mesterképzési szakokon, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű alapkép-

zési szakokon végzettek abban az esetben kerülhetnek felvételre az Ökotoxikológus mesterszakra, ha a 

b.) pontban felsorolt ismeretekből legalább 60 kredittel rendelkeznek. Számukra a kreditátviteli 

bizottság a legalább 84 elismerhető kredit eléréséhez a fent felsoroltak mellett, vagy azok helyett, továb-

bi tantárgyak teljesítését írhatja elő, amelyeket a mesterképzéssel párhuzamosan kell teljesíteniük.   
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Növénytermesztő 

mérnöki 

Környezetgazdálko

dási agrármérnöki 

Természetvédelmi 

mérnöki 

Mezőgazdasági kémia 

SMKKB2031XN 

félév őszi őszi őszi 

 kredit 4 4 4 

Szerves kémia és  

biokémia 

félév tavaszi tavaszi tavaszi 

 kredit 2 2 2 

Környezeti kémia 

SMKKB2034KN 

félév tavaszi tavaszi tavaszi 

 kredit 2 2 2 

Állattan (Biológia I.) 

SMKAL2011XN 

félév őszi őszi őszi 

 kredit 4 4 4 

Ökológia alapjai 

SMKAL2031XN 

félév őszi őszi őszi 

 kredit 4 4 4 

Biometria statisztika alapjai 

SG1GS2061XN 

félév őszi őszi őszi 

 kredit 4 4 4 

félév őszi őszi őszi Mezőgazdasági   

alapismeretek I. 

SMKGO2021XN 
 kredit 2 2 2 

Összes kredit   22 22 22 



 

 

 

 

Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzésre történő belépésnél előzményként elfoga-

dott szakok: 

a. ) A mesterszakra való felvételhez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: 

- Növényi biotechnológia szakirányhoz: mezőgazdasági mérnöki, kertészmérnöki, növénytermesztő 

mérnöki alapszakok. 

- Állati biotechnológia szakirányhoz: Mezőgazdasági mérnöki, Állattenyésztő mérnöki alapszakok. 

b. ) A mesterszakra való felvételhez feltétellel (további kreditek teljesítésével) elfogadott alapsza

kok: 

-Agrártudományi képzési területről: erdőmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vadgazda 

mérnöki, környezetmérnöki, növénytermesztő mérnöki, természetvédelmi mérnöki (állatbiotechnológia 

szakirány választása esetén), állattenyésztő mérnöki, természetvédelmi mérnöki (növénybiotechnológia 

szakirány választása esetén) alapszakok. 

- Műszaki képzési területről: környezetmérnöki alapszak. 

- Természettudományi képzési területről: biológia alapszak. 

c. ) A fent fel nem sorolt szakok esetében egyedileg dönt a Kreditátviteli Bizottság.  

A Mezőgazdasági biotechnológus mérnök mesterképzésre való jelentkezés elfogadásának feltétele, 

hogy a feltételekkel elfogadott alapszak ismeretköreiből (tárgyaiból) legalább 60 kredit legyen elismer-

hető:  
 

5. táblázat: Alapszakok, elismerhető ismeretkörök, tantárgyak és minimum kreditek  

A Mezőgazdasági biotechnológus mesterképzésre való felvételnek feltétele 84 kredit teljesítése.  Abban 

az esetben, ha a jelentkezőnek a kreditelismerési eljárás során 84 vagy több kredit ismerhető el, a jelent-

kező számára további tárgyak felvétele az MSc képzés során nem szükséges. 

Alapszak 
Kreditelismerés során elismerhető ismeretkörök, illetve azoknak 

megfeleltethető tantárgyak 

Elérendő 

szükséges 

kredit 

értéke 

Agrártudományi képzési terület

ről: 

erdőmérnöki,  

környezetgazdálkodási agrármér-

nöki,  

vadgazda mérnöki,  

környezetmérnöki,  

növénytermesztő mérnöki, 

természetvédelmi mérnöki 

(állatbiotechnológia szakirány 

választása esetén),  

állattenyésztő mérnöki, 

természetvédelmi mérnöki 

(növénybiotechnológia szakirány 

választása esetén) alapszakok. 

Műszaki képzési területről:  

környezetmérnöki  

Természettudományi képzési 

területről: 

biológia  

Természettudományi ismeretek:  

Állatélettan, Állattan, Biotechnológia, Fizika, Genetika, Informatika, 

Kémia, Matematika, Mg. biotechnológia, Mg. műszaki ismeretek I., 

Mg. Műszaki ismeretek II., Mikrobiológia, Növényélettan, Növény-

tan, Ökológia, Természetvédelem  

30—50 

Mezőgazdasági és technológiai ismeretek 

Agrárkörnyezetgazd. ismeretek, Agrokémia, Agrometeorológia, 

Állathigiénia, Állattenyésztés I., Állattenyésztés II., Állattenyésztés 

III., Erdőgazdálkodás alapjai, Földműveléstan, Gyepgazdálkodás, 

Integrált növényvédelem, Kertészeti technológiák, Mg. Projektek 

tervezése, Mg-i alapismeretek, Minőségbiztosítás, Növénykórtan, 

Növénynemesítés, Növénytermesztés I., Növénytermesztés II., 

Növényvédelmi állattan, Takarmányozástan, Talajtan, Vadvédelem, 

vadgazdálkodás, Vízgazdálkodás  

24—34 

Gazdasági és társadalomtudományi ismeretek  

Agrárökonómia I., Agrárökonómia II., Marketing, Jogi ismeretek, 

Pénzügy, Számvitel, Vállalati gazdaságtan, Üzemtan  

6—12 

Összes kredit:  60—96 

 

 

 

 

 

Ökotoxikológus mesterképzésre történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

 

a. ) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológus, a mezőgazdasági mérnöki, a 

környezetgazdálkodási agrármérnöki, a környezetmérnöki és a biomérnöki alapképzési szakok.  

 

b. ) Kreditelismerési eljárás alapján meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető további 

alapképzési szakok: az erdőmérnöki, a kertészmérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a tájrendező 

és kertépítő mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a vadgazda mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, 

az élelmiszermérnöki alapképzési szakok, az állatorvosi egységes, osztatlan mesterképzési szak, az 

általános orvos, gyógy-szerész egységes, osztatlan mesterképzési szakok, továbbá a vegyészmérnöki, 

a kémia, a környezettan, földtudomány alapképzési szakok.  

 

Az Ökotoxikológus mesterképzésre való felvétel feltétele, hogy korábbi tanulmányai alapján az alább 

felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató: 

 

17. táblázat: Alapszakok, elismerhető ismeretkörök, tantárgyak és minimum kreditek  

12              25 

Alapszak 
Kreditelismerés során elismerhető ismeretkörök, 

illetve azoknak megfeleltethető tantárgyak 

Elérendő 

szükséges 

kredit  

értéke 

erdőmérnöki, 

kertészmérnöki, 

növénytermesztő mérnöki, 

tájrendező és kertépítő mérnöki, 

természetvédelmi mérnöki, 

vadgazda mérnöki,  

állattenyésztő mérnöki,  

élelmiszermérnöki,  

vegyészmérnöki,  

kémia, 

környezettan,  

földtudomány, 

állatorvosi,  

általános orvos,  

gyógyszerész egységes, osztatlan 

mesterképzési szakok. 

természettudományi ismeretek 

állattan, állatélettan, biokémia, biometria, kémia, 

matematika, informatika, növényélettan, növénytan, 

statisztika, számítástechnika, ökológia, etológia, 

mikrobiológia, genetika 

30—60 

mezőgazdasági ismeretek  

agrokémia, talajtan, növénytermesztés, állattenyész-

tés, növényvédelem, vadgazdálkodás, vízgazdálko-

dás  

14—20 

gazdasági ismeretek 

marketing, jogi ismeretek, pénzügy, számvitel, válla-

lati gazdaságtan, üzemtan, szociológia 

10—20 

alkalmazott tudományok 

természetvédelem, környezetvédelem, biotechnoló-

gia 

8—10 

* A felsorolás nem teljeskörű, a teljesítendő tantárgyak köre a Jelentkező által a korábbi tanulmányai során teljesí-

tett tantárgyak függvényében változhat. 



    

Agrár képzési terület 
Természettudományi 

képzési terület 

Műszaki 

képzési 

terület 
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Növénytermesztéstani 

alapismeretek 
félév     őszi   őszi őszi őszi őszi őszi őszi őszi 

SMKNZ2023XN kredit     3   3 3 3 3 3 3 3 

Állattenyésztés és környezet félév     őszi   őszi   őszi őszi őszi őszi őszi 

SMKET2013XN kredit     4   4   4 4 4 4 4 

Takarmányozástan alapjai félév őszi őszi   őszi               

SMKTK2012GN kredit 3 3   3               

Gyepgazdálkodás alapjai félév őszi őszi őszi őszi őszi őszi őszi őszi őszi őszi őszi 

SMKGP202XXN kredit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kertészeti technológiák félév     tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi 

SMKKS201XXN kredit     4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Talajtan félév     tavaszi   tavaszi tavaszi   tavaszi   tavaszi   

SMKTG2012XN kredit     4   4 4   4   4   

Agrárökonómia I. félév               tavaszi   tavaszi   

SMKKR2012XN kredit               2   2   

Összesen megszerzendő 

kredit 
  5 5 17 9 17 13 13 19 13 19 13 

 

 

 

 

 

16. táblázat: Előírható, illetve előzetesen felvehető tantárgyak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben egy hallgató a fenti táblázatban szereplő tárgyakat az alapszakos képzés során le

hallgatja, akkor azok a felvételi eljárás során beszámításra kerülnek.  

 

c.) Más alap- vagy mesterképzési szakokon, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű alapkép-

zési szakokon végzettek abban az esetben kerülhetnek felvételre az Ökológiai gazdálkodási mérnök 

mesterszakra, ha a b.) pontban felsorolt ismeretekből legalább 60 kredittel rendelkeznek. Számukra a 

kreditátviteli bizottság a legalább 84 elismerhető kredit eléréséhez a fent felsoroltak mellett, vagy azok 

helyett, további tantárgyak teljesítését írhatja elő, amelyeket a mesterképzéssel párhuzamosan kell telje-

síteniük. 

 

 

 

 

 

 

Abban az esetben viszont, ha az elismert kreditek száma 60-84 között van, a jelentkezőnek még további 

krediteket kell teljesítenie - legfeljebb 24 kredit - az MSc képzéssel párhuzamosan. A pótlólag teljesíten-

dő tárgyakat a 6. táblázat tartalmazza. A táblázatban feltüntetett tárgyak közül értelemszerűen csak 

azok és olyan számban lesznek előírva, melyek a 84 kredit eléréséhez szükségesek.  
 

6. táblázat: Előírható, illetve előzetesen felvehető tantárgyak 

(*) Állatbiotechnológia szakirány választása esetén  

(**) Növénybiotechnológia szakirány választása esetén 

(1) Erdőmérnöki, (2) Környezetgazdálkodási agrármérnöki, (3) Vadgazda mérnöki, (4) Növénytermesztő mérnöki, 

(5) Állattenyésztő mérnöki  

 

 

Természettudo

mányi 

(Biológus) 

Műszaki tudomá

nyi 

(Környezetmérnö

ki) 

Agrártudományi 

 félév kredit félév kredit félév kredit 

Agrárökonómia I. SMKKR2012XN tavaszi 2 - - - - 

Agrárökonómia II. SMKKR2023GN őszi 3 - - - - 

Állattan (Biológia I.) SMKAL2011XN - - őszi(*) 4 őszi(*)(4) 4 

Állattenyésztés I. SMKSK2013MN őszi(*) 4 őszi(*) 4 őszi(*)(4) 4 

Állattenyésztés II. SMKSJ2014MN tavaszi(*) 3 tavaszi(*) 3 tavaszi(*)(4) 3 

Állattenyésztés III.  SMKSK2025MN őszi(*) 4 őszi(*) 4 őszi(*)(4) 4 

Genetika SMKNG201XXN - - tavaszi 2 tavaszi(2,3) 2 

Mg-i alapismeretek I. SMKGO2021XN őszi 2 őszi 2     

Mg-i alapismeretek II. AMKGO2052XN tavaszi 2 tavaszi 2 -   

Növénynemesítés SMKNG2023XN őszi(**) 2 őszi(**) 2     

Növénytan (Biológia II.) SMKNN2022XN - - őszi(**) 4 őszi(**)(3) 4 

Növénytermesztéstan I. SMKNZ2014XN tavaszi(**) 4 tavaszi(**) 4 tavaszi(**)(3) 4 

Növénytermesztéstan II. SMKNZ2052XN őszi(**) 4 őszi(**) 4 őszi(**)(3) 4 

Szerves kémia SMKKB2042KN - - - - 
tavaszi

(1,2,3,4) 
2 

Összes kredit   30   35   31 

24              13 

* A felsorolás nem teljeskörű, a teljesítendő tantárgyak köre a Jelentkező által a korábbi tanulmányai során teljesí-

tett tantárgyak függvényében változhat. 



 

 

 

 

 

 

Környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzésre történő belépésnél előzményként 

elfogadott szakok: 

a. ) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: környezetgazdálkodási agrármérnöki alap-

szak. 

b. ) Kreditelismerési eljárás alapján meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető további 

alapképzési szakok: mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, 

kertészmérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági- és vidékfejlesztési agrármér-

nöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési szakok. 
 

A Környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzésre való felvétel feltétele, hogy korábbi tanulmá-

nyai alapján az alább felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató:  

 

7. táblázat: Alapszakok, elismerhető ismeretkörök, tantárgyak és minimum kreditek  

A korábbi tanulmányok alapján elismerhető legalább 84 kredithez még szükséges hiányzó krediteket a 

mesterképzéssel párhuzamosan, a 7. táblázatban felsorolt tantárgyak sikeres teljesítésével szükséges 

megszerezni.  

Alapszak 
Kreditelismerés során elismerhető ismeretkörök, illet

ve azoknak megfeleltethető tantárgyak 

Elérendő 

szükséges 

kredit értéke 

mezőgazdasági mérnöki,  

növénytermesztő mérnöki,  

állattenyésztő mérnöki,  

kertészmérnöki,  

informatikus és szakigazga-

tási agrármérnöki, 

gazdasági- és vidékfejlesz-

tési agrármérnöki,  

természetvédelmi mérnöki,  

vadgazda mérnöki.  

természettudományi ismeretek 

állattan, állatélettan, biokémia, biometria, kémia, mate-

matika, növényélettan, növénytan, statisztika, számítás-

technika 

20—30 

műszaki ismeretek 

biofizika, fizika, géptan, mezőgazdasági műszaki isme-

retek 

8—20 

növénytermesztési ismeretek  

agrokémia, talajtan, növénytermesztés, növény-védelem 
10—20 

állattenyésztési és takarmányozási ismeretek 

általános állattenyésztés, baromfitenyésztés, juhtenyész-

tés, sertéstenyésztés, szarvasmarha tenyésztés, takar-

mánygazdálkodás, takarmányozástan, állategészségtan, 

állathigiénia 

10—20 

gazdasági ismeretek 

marketing, jogi ismeretek, pénzügy, számvitel, vállalati 

gazdaságtan, üzemtan 

10—20 

 

 

Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzésre történő belépésnél előzményként elfo-

gadott szakok: 

a. ) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:  mezőgazdasági mérnöki, kertészmérnöki, 

növénytermesztő mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, állatte-

nyésztő mérnöki alapszak. 

b. ) Kreditelismerési eljárás alapján meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető további 

alapképzési vagy osztatlan mesterképzési szakok:  

-Agrárképzési terület: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, informatikus és szakigazgatási 

agrármérnöki, élelmiszer-mérnöki, vadgazda mérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépész-

mérnöki alapképzés; az állatorvosi és erdőmérnöki egységes, osztatlan mesterképzési szakok; t 

-Természettudományi képzési terület: természetismeret, környezettan és biológiai alapképzés;  

-Műszaki képzési terület: környezetmérnöki alapképzés. 

 

Az Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzésre való felvétel feltétele, hogy korábbi tanulmányai 

alapján az alább felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató:  

 

15. táblázat: Alapszakok, elismerhető ismeretkörök, tantárgyak és minimum kreditek  

A korábbi tanulmányok alapján elismerhető legalább 84 kredithez még szükséges hiányzó krediteket a 

mesterképzéssel párhuzamosan, a 16. táblázatban felsorolt tantárgyak sikeres teljesítésével szükséges 

megszerezni.  

14              23 

Alapszak/Egységes osztatlan 

mesterképzési szak 

Kreditelismerés során elismerhető ismeretkörök, 

illetve azoknak megfeleltethető tantárgyak 

Elérendő 

szükséges 

kredit értéke 

gazdasági és vidékfejlesztési ag-

rármérnöki, 

informatikus és szakigazgatási 

agrármérnöki, 

élelmiszer-mérnöki, 

vadgazda mérnöki, 

mezőgazdasági és élelmiszer-ipari 

gépészmérnöki, 

állatorvosi, 

erdőmérnöki, 

természetismeret, 

környezettan, 

biológiai, 

Környezetmérnöki. 

természettudományi, gazdasági és társadalomtu-

dományi ismeretek 

fizika, kémia, matematika, ökonómia, marketing  

25—30 

szakmai alapozó ismeretek 

állattan, növénytan, biokémia, műszaki ismeretek, 

növénytermesztési ismeretek, környezetgazdálko-

dás  

55—60 

* A felsorolás nem teljeskörű, a teljesítendő tantárgyak köre a Jelentkező által a korábbi tanulmányai során teljesí-

tett tantárgyak függvényében változhat. 
* A felsorolás nem teljeskörű, a teljesítendő tantárgyak köre a Jelentkező által a korábbi tanulmányai során teljesí-

tett tantárgyak függvényében változhat. 



 

 

 

 

 

 

8. táblázat: Előírható, illetve előzetesen felvehető tantárgyak 

Amennyiben egy hallgató a fenti táblázatban szereplő tárgyakat az alapszakos képzés során lehallgatja, akkor azok a 

felvételi eljárás során beszámításra kerülnek.  

c.) Más alap- vagy mesterképzési szakokon, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési 

szakokon végzettek abban az esetben kerülhetnek felvételre a Környezetgazdálkodási agrármérnök mes-

terszakra, ha a b.) pontban felsorolt ismeretekből legalább 60 kredittel rendelkeznek. Számukra a kreditát-

viteli bizottság a legalább 84 elismerhető kredit eléréséhez a fent felsoroltak mellett, vagy azok helyett, 

további tantárgyak teljesítését írhatja elő, amelyeket a mesterképzéssel párhuzamosan kell teljesíteniük. 

 

 

 

 

 

 

 

A korábbi tanulmányok alapján elismerhető legalább 84 kredithez még szükséges hiányzó krediteket a 

mesterképzéssel párhuzamosan, az alább felsorolt tantárgyak sikeres teljesítésével szükséges megsze-

rezni: 
 

14. táblázat: Előírható, illetve előzetesen felvehető tantárgyak 

 

Amennyiben egy hallgató a fenti táblázatban szereplő tárgyakat az alapszakos képzés során lehallgat-

ja, akkor azok a felvételi eljárás során beszámításra kerülnek. 

c.) Más alap- vagy mesterképzési szakokon, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű alapkép-

zési szakokon végzettek abban az esetben kerülhetnek felvételre az Növénytermesztő mérnöki mester-

szakra, ha a b.) pontban felsorolt ismeretekből legalább 60 kredittel rendelkeznek. Számukra a kreditát-

Tantárgyak 
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Mezőgazdasági kémia 

SMKKB2031XN 

félév őszi őszi őszi őszi őszi őszi őszi 

kredit 4 4 4 4 4 4 4 

Talajtan  

SMKTG2012XN 

félév tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi 

kredit 4 4 4 4 4 4 4 

Növénytan (Biológia II.)  

SMKNN2021XN 

félév őszi - őszi - őszi őszi - 

kredit 4 - 4 - 4 4 - 

Növénynemesítés  

SMKNG2023XN 

félév őszi őszi őszi őszi őszi őszi őszi 

kredit 2 2 2 2 2 2 2 

Genetika  

SMKNG201XXN 

félév tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi - 

kredit 2 2 2 2 2 2 - 

Növénytermesztéstan I. 

SMKNZ2014XN 

félév tavaszi tavaszi - - - tavaszi tavaszi 

kredit 4 4 - - - 4 4 

félév őszi őszi - - - őszi őszi 
Növénytermesztéstan II. 

SMKNZ2025XN kredit 4 4 - - - 4 4 

Összes kredit   24 20 16 12 16 24 18 

Tantárgyak   

mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, 

kertészmérnöki, informatikus- és szakigazgatási agrármérnöki, gazdaság - 

és vidékfejlesztési agrármérnöki 

természetvédelmi 

mérnöki, vadgazda 

mérnöki 

Kartográfia alapjai 

SMKTI2022GN 

félév tavaszi - 

 kredit 2 - 

Környezetgazdaságtan 

SMKKR2034GN 

félév őszi őszi 

 kredit 3 3 

Környezeti elemek védel-

me 

MKKN2064XN 

félév tavaszi - 

 kredit 3 - 

Tájökológia 

SMKTO2043GN 

félév tavaszi tavaszi 

 kredit 3 3 

A Kárpát-medence termé-

szeti földrajza 

SMKTO2011XN 

félév őszi - 

 kredit 4 - 

Térinformatika 

SMKTI2033XN 

félév őszi őszi 

 kredit 2 2 

Mezőgazdálkodási stratégi-

ák alapjai 

SMKFT2365GN 

félév őszi - 

 kredit 2 - 

Növénykórtan alapjai 

SMKNV201XXN 

félév - tavaszi 

 kredit - 2 

Integrált növényvédelem 

alapjai 

SMKNV202XXN 

félév - tavaszi 

 kredit - 2 

Növényvédelmi állattan 

SMKNV203XXN 

félév - őszi 

 kredit - 2 

Összes kredit   19 14 

* A felsorolás nem teljeskörű, a teljesítendő tantárgyak köre a Jelentkező által a korábbi tanulmányai során teljesí-

tett tantárgyak függvényében változhat. 

* A felsorolás nem teljeskörű, a teljesítendő tantárgyak köre a Jelentkező által a korábbi tanulmányai során teljesí-

tett tantárgyak függvényében változhat. 
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Környezetmérnöki mesterképzésre történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

a. ) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: környezetmérnöki alapképzési szak. 

b) A bemenethez az alábbiakban meghatározott kreditek teljesítésével  elsősorban számításba vehető alap

képzési szakok: vegyészmérnöki, biomérnöki, műszaki földtudományi.  

Ezeken a szakokon a belépés feltétele, hogy korábbi tanulmányokból legalább 60 kredit elismerhető le-

gyen.  

9. táblázat: Alapszakok, elismerhető ismeretkörök, tantárgyak és minimum kreditek  

A mesterképzésre való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendel-

kezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterképzésre irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől 

számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatáro-

zottak szerint kell megszerezni.  

10. táblázat: Előírható illetve előzetesen felvehető tantárgyak   

Alapszak 
Kreditelismerés során elismerhető ismeretkörök, illetve azoknak megfeleltethető 

tantárgyak 

Elérendő 

szükséges 

kredit értéke 

vegyészmérnöki,  

biomérnöki, 

műszaki földtu-

dományi  

természettudományos ismeretek 

matematika, fizika, kémia, biológia  
20 

gazdasági és humán ismeretek 

közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, kommunikáció  
10 

szakmai ismeretek 

mérnöki ismeretek, gépészeti ismeretek, számítástechnika, környezetvé-delmi mű-

szaki műveletek: technológia, hulladékgazdálkodás, vízvédelem, talajvédelem, 

levegővédelem kockázatelemzés, környezetinformatika, toxikológia  

30 

    Vegyészmérnök Biomérnök 
Műszaki földtudományi 

mérnök 

Hidrológia, hidrogeológia (KM) 

SMKTOX082KN 

félév tavaszi tavaszi   

 kredit 3 3 - 

Mikrobiológia és ökotoxikológia 

SMKMB2013KN 

félév tavaszi   tavaszi 

 kredit 4 - 4 

Talajvédelem SMKTG2023KN 
félév őszi őszi - 

 kredit 2 2 - 

Légkörtan és meteorológia 

SMKTG2054KN 

félév tavaszi tavaszi tavaszi 

 kredit 2 2 2 

Ökológia alapjai SMKAL2031XN 
félév őszi - őszi 

 kredit 4 - 4 

Környezeti kockázat elemzés 

SMKTG2075KN 

félév őszi őszi őszi 

 kredit 2 2 2 

Környezeti hatásvizsgálat 

SMKTG2136KN 

félév tavaszi tavaszi tavaszi 

 kredit 2 2 2 

Zaj- és rezgésvédelem 

SGMGS2145KN 

félév - őszi - 

 kredit - 3   

Összesen megszerzendő   kredit 19 14 14 

 

 

 

 

 

Növénytermesztő mérnöki mesterképzésre történő belépésnél előzményként elfogadott 

szakok: 

 

a. ) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a növénytermesztő mérnöki, mezőgazdasági 

mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, valamint a kertészmérnöki alapképzési szak. 

 

b. ) Kreditelismerési eljárás alapján meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető további 

alapképzési szakok: élelmiszermérnöki, erdőmérnöki, vadgazda mérnöki, állattenyésztő mérnöki, 

gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnöki, mezőgazdasági gépészmérnöki, valamint a biológia.  

 

A Növénytermesztő mérnöki mesterképzésre való felvétel feltétele, hogy korábbi tanulmányai alapján 

az alább felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató:  

 

13. táblázat: Alapszakok, elismerhető ismeretkörök, tantárgyak és minimum kreditek  
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Alapszak 
Kreditelismerés során elismerhető ismeretkörök, illet

ve azoknak megfeleltethető tantárgyak 

Elérendő 

szükséges 

kredit értéke 

élelmiszermérnöki,  

erdőmérnöki,  

vadgazda mérnöki,  

állattenyésztő mérnöki,  

gazdasági- és vidékfejlesztési 

agrármérnöki, 

mezőgazdasági gépészmérnö-

ki,  

biológia. 

természettudományi ismeretek 

állattan, állatélettan, biokémia, biometria, kémia, mate-

matika, növényélettan, növénytan, statisztika, számítás-

technika  

20—30 

mezőgazdasági ismeretek 

agrokémia, talajtan, földműveléstan, vízgazdálkodás, 

növénytermesztés, gyepgazdálkodás, kertészet, erdő-

gazdálkodás, növényvédelem, állattenyésztés, takarmá-

nyozástan  

20—30 

gazdasági-gazdálkodási ismeretek 

marketing, jogi ismeretek, pénzügy, számvitel, vállalati 

gazdaságtan, üzemtan  

10—20 

műszaki ismeretek 

biofizika, fizika, géptan, mezőgazdasági műszaki isme-

retek  

5—10 

* A felsorolás nem teljeskörű, a teljesítendő tantárgyak köre a Jelentkező által a korábbi tanulmányai során teljesí-

tett tantárgyak függvényében változhat. 



 

 

 

 

 

A b) pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szol-

gáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  

 

Az alább felsorolt szakokról jelentkezőknek - a korábbi tanulmányaik során teljesített tantárgyakat is fi-

gyelembe véve, - általában a következő tárgyakat kell teljesíteni a mesterképzés első két féléve alatt: 

 

Környezettudományi - Biológiai képzési terület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Környezettan Földtudományi Biológia 

Matematika II. 
félév tavaszi tavaszi tavaszi 

 kredit 6 6 6 

Szerves kémia  SMKKB2042KN 
félév - - tavaszi 

 kredit - - 3 

Környezetvédelmi analitika 
félév őszi őszi őszi 

 kredit 3 3 3 

Ipari technológiák és közleke-

dés SMKTG2016KN 

félév - -   

 kredit - -   

Ökológia alapjai 
félév - őszi - 

 kredit - 4   

Környezeti kockázat elemzés 
félév - őszi őszi 

 kredit - 2 2 

Mérnöki alapismeretek  
félév őszi őszi őszi 

 kredit 3 3 3 

félév őszi őszi őszi Zaj- és rezgésvédelem 

SGMGS2145KN  kredit  3 3 3 

Biztonságtechnika  
őszi őszi őszi félév 

 kredit 2 2 2 

Hulladékgazdálkodás, minősí-
félév - - őszi 

 kredit - - 3 

Összesen megszerzendő kredit 17 24 25 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény még további maximum 24 kreditet előírhat, melyeket az MSc képzéssel párhuzamosan az 

alábbi tantárgyak sikeres teljesítésével szükséges megszerezni:  

 

12. táblázat: Előírható, illetve előzetesen felvehető tantárgyak (pl. a mg-i mérnöki, környezetgazdál

kodási agrármérnöki, kertészmérnöki szakok tantárgylistájáról)*. Az érdeklődők keressék a 

Növényorvosi szak vezetőjét.  

 

* a minimum 60 kreditpont biztos elérése érdekében ajánlott felvenni néhány tantárgyat azoknak a 

3-4. féléves BSc hallgatóknak, akik tervezik jelentkezésüket a Növényorvosi MSc-re.  

 

20              17 

tantárgyak   

biológia, kémia, vegyészmérnöki, informatikus és 

szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági- és vidék-

fejlesztési agrármérnöki, állattenyésztő mérnöki, 

természetvédelmi mérnöki szakok 

Növénytan (Biológia II.)  SMKNN2021XN 
félév őszi 

kredit 4 

Vízgazdálkodástan SMKTG2023XN 
félév őszi 

kredit 2 

Műszaki alapismeretek  SGMMEX05XXN 
félév őszi 

kredit 3 

Takarmányozástan alapjai  SMKTK2012GN 
félév tavaszi 

kredit 3 

Növényélettan alapjai SMKNN201XXN 
félév tavaszi 

kredit 3 

Genetika  SMKNG201XXN 
félév tavaszi 

kredit 2 

Talajtan  SMKTG2012XN 
félév tavaszi 

kredit 4 

Mikrobiológiai alapok  SMKMB2012XN 
félév tavaszi 

kredit 2 

Földműveléstan  SMKFM201XXN 
félév őszi 

kredit 4 

Növénynemesítés SMKNG2023XN 
félév őszi 

kredit 2 

Kertészeti technológiák  SMKKS201XXN 
félév tavaszi 

kredit 4 

Növénykórtan alapjai  SMKNV2024XN 
félév tavaszi 

kredit 2 

Növényvédelmi állattan SMKNV203XXN 
félév őszi 

kredit 2 

Integrált növényvédelem alapjai SMKNV202XXN 
félév tavaszi 

kredit 2 

Összes  kredit   39 
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Agrár képzési terület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki képzési terület  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Környezetgazdálko

dási agrármérnök 

Mezőgazdasági 

mérnök 

Kertészmér

nök 

Természetvé

delmi mérnök  

félév - - - őszi Általános és szervetlen kémia 

SMKKB2061KN  kredit - - - 4 

Fizika 

SGMFFX322KN 

félév - - - őszi 

 kredit - - - 4 

Matematika II. 

SGMMAX332KN 

félév tavaszi tavaszi tavaszi tavaszi 

 kredit 6 6 6 6 

Szerves kémia 

SMKKB2042KN 

félév tavaszi tavaszi - tavaszi 

 kredit 3 3 - 3 

Környezetvédelmi analitika 

SMKKB2023KN 

félév őszi őszi őszi őszi 

 kredit 3 3 3 3 

Ipari technológiák és közlekedés 

SMKTG2016KN 

félév tavaszi tavaszi tavaszi - 

 kredit 2 2 2 - 

Környezeti kockázat elemzés 

SMKTG2075KN 

félév őszi őszi őszi őszi 

 kredit 2 2 2 2 

Általános és szervetlen kémia 

SMKKB2061KN 

félév - - - - 

 kredit - - - - 

Zaj- és rezgésvédelem 

SGMGS2145KN 

félév - őszi őszi - 

 kredit - 3 3 - 

Biztonságtechnika 

SGMGS2157KN 

félév - őszi őszi - 

 kredit - 2 2 - 

Hulladékgazdálkodás, minősítés 

SMKTG2116KN 

félév - őszi őszi - 

 kredit - 3 3 - 

Összesen megszerzendő kredit 16 24 21 22 

    Könnyűipari mérnök Építőmérnök Gépészmérnök 

Szerves kémia 

SMKKB2042KN 

félév - tavaszi tavaszi 

 kredit - 3 3 

Környezetvédelmi analitika 

SMKKB2023KN 

félév őszi őszi őszi 

 kredit 3 3 3 

Mikrobiológia és 

ökotoxikológia 

SMKMB2013KN 

félév tavaszi tavaszi tavaszi 

 kredit 4 4 4 

Ökológia alapjai 

SMKAL2031XN 

félév őszi őszi Őszi 

 kredit 4 4 4 

Környezeti kockázat elemzés 

SMKTG2075KN 

félév őszi - - 

 kredit 2 - - 

Talajtan 

SMKTG2012XN 

félév tavaszi tavaszi tavaszi 

 kredit 4 4 4 

Légkörtan és meteorológia 

SMKTG2054KN 

félév tavaszi tavaszi tavaszi 

 kredit 2 2 2 

Vízgazdálkodás, vízminőség 

SMKTO2013KN 

félév őszi őszi őszi 

 kredit 3 3 3 

Összesen megszerzendő kredit 22 23 23 

 

 

 

 

 

Növényorvosi mesterképzésre történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

 

a. ) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő 

mérnöki, kertészmérnöki, erdőmérnöki, valamint környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szakok.  

b. ) Kreditelismerési eljárás alapján meghatározott kreditek teljesítésével (lásd táblázat és megjegyzés*) 

számításba vehető további alapképzési szakok: biológia, kémia, vegyészmérnöki, informatikus és szakigaz-

gatási agrármérnöki, gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnöki, állattenyésztő mérnöki, természetvédelmi 

mérnöki szakok (lásd 11. táblázat és megjegyzés). 

c. ) Fent fel nem sorolt szakok esetében egyedileg dönt a Kreditátviteli Bizottság. 

A Növényorvosi mesterképzésre való felvétel feltétele, hogy korábbi tanulmányai alapján az alább felsorolt 

ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató:   

11. táblázat: Alapszakok, elismerhető ismeretkörök, tantárgyak és minimum kreditek  

A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy legfeljebb 24 további kreditet - a felso-

rolt ismeretkörökben - a hallgató a mesterképzéssel párhuzamosan ( a felsőoktatási intézmény tanulmányi 

és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg. 

* A felsorolás nem teljeskörű, a teljesítendő tantárgyak köre a Jelentkező által a korábbi tanulmányai során teljesí-

tett tantárgyak függvényében változhat. 

Alapszak 
Kreditelismerés során elismerhető ismeretkörök, illetve azoknak meg

feleltethető tantárgyak 

Elérendő 

szükséges 

kredit értéke 

gazdasági- és vidékfejlesztési 

agrármérnöki, 

biológia, 

kémia, 

vegyészmérnöki, 

informatikus és szakigazgatási 

agrár-mérnöki, 

állattenyésztő mérnöki, termé-

szetvédelmi mérnöki.  

természettudományi  

biokémia, biometria, kémia  
10—20 

műszaki 

géptan, mezőgazdasági műszaki ismeretek 
5—10 

növénytermesztési 

agrokémia, talajtan, növénytan, növényélettan, növénytermesztés, kertészeti termesz-

tés, takarmánynövény termesztés 

20—30 

kertészeti termesztés 

kertészeti technológiák, kertészeti gyakorlati fogások, kertészeti dendrológia, dísznö-

vénytermesztés, gyümölcs- és faiskolai termesztés, zöldségtermesztés, szőlészeti és 

borászati ismeretek, kertészeti növénynemesítés, kertészeti növények öntözése  

20—30 

növényvédelem   

ökológiai és biológiai növényvédelem, mikrobiológiai alapok, növénykórtan, növény-

védelmi állattan, integrált növényvédelem alapjai, genetika, mezőgazdasági biotech-

nológia, kertészeti növénykórtan alapjai, kertészeti növényvédelmi állattan, integrált 

kertészeti növényvédelem 

10—30 

állattenyésztési és takarmányozási ismeretek 

állattenyésztés, állatélettan, baromfitenyésztés, juhtenyésztés, sertéstenyésztés, 

szarvasmarha tenyésztés, takarmánygazdálkodás, takarmányozástan, állat-

egészségtan, állathigiénia 

10 

gazdasági ismeretek 

ökonómia, marketing, jogi ismeretek, pénzügy, számvitel, vállalati gazdaságtan, 

üzemtan  

10—20 


