
1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 

– szakképzettség: okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Animal Nutrition and Feed Safety 

3. Képzési terület: agrár 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki, 
állattenyésztő mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési szakok, továbbá állatorvosi 
mesterképzési szak. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető alapképzési szakok: növénytermesztő mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, 
természetvédelmi mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, biológia. 

4.3. A 11. 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 szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási 
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15 - 20 kredit; 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 35 – 40 kredit; 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 20 - 25 kredit; 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit; 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%. 

  

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 



A képzés célja olyan takarmányozási és takarmánybiztonsági szakemberek 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, termékelőállítási, 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) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– biztonságos és környezetbarát takarmányozást, 

– takarmányozás élettant, 

– takarmánygyártást, 

– takarmányozás technológiáit, 

– takarmányozás higiénia és állategészségügyi kérdéseit, 

– takarmányozás ökonómiáját, 

– takarmány-receptúra készítés és takarmány gyártás számítástechnikai 

kérdéseit. 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– termékpálya szemléletű minőségi termék előállításra, 

– állati takarmányok előállítására, azok minőségének megóvására, 

– hasznosítható természeti, gazdasági és társadalmi erőforrások felismerésére és 

komplex értékelésére, 

– munkaterv és program készítésére és végrehajtására, 

– az agrárgazdaság és az agrárpolitika különböző döntési folyamataiban való 

részvételre, 

– a szakigazgatásban és az egyéb állami intézményrendszerekben szakértői 

feladatok ellátására, 



– szakágazati szaktanácsadás művelésére, 

– egyéni és társas vállalkozások működtetésére, 

– takarmányozási kísérleti munkában való részvételre. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– önálló munkavégzés képessége, 

– rendszerszemléletű, kreatív gondolkodásmód, 

– minőségtudat és sikerorientáltság, 

– kezdeményező- és kapcsolatteremtő készség, 

– felelősségtudat, 

– döntéshozatali képesség, 

– a folyamatos szakmai önképzés igénye, 

– magyar és idegen nyelvű kommunikáció, 

– motiváltság az ismeretanyag folyamatos bővítésére, az új műszaki 

ismeretek alkalmazására, az ökológiai szemlélet fejlesztésére, 

– munkaterv és program készítésének és végrehajtásának képessége, 

– kreativitás, 

– információ felhasználási és elemző képesség, 

– környezettudatos magatartás, 

– természet- és élőhelyvédelem iránti fogékonyság, 

– szakmai felelősségtudat, 

– alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után 

vezetői feladatok ellátására. 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges 
kötelező alapozó ismeretkörök 15-20 kredit: biokémiai, mikrobiológiai, kutatásmódszertani, 
takarmányozás-élettani, termelésélettani ismeretek. 



8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 35-40 kredit: 

takarmánynövény termesztési, gyephasznosítási, takarmányismereti, keveréktakarmány 
gyártási, takarmánykonzerválás és minősítési, műszaki, kérődző állatok takarmányozási, 
monogasztikus állatok takarmányozási, takarmányvizsgálati, anyagforgalmi betegség, 
takarmány minőségellenőrzési, takarmánybiztonsági, munkavédelemi és biztonságtechnikai, 
minőségmenedzsment, vezetési, állattenyésztési ágazatok ökonómiai, vállalkozás-
menedzsment, a takarmányozás jogi- és etikai kérdései ismeretek. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 15-20 kredit: 

a választott speciális területek megfelelő szakmai törzsanyag egyes részeinek bővebb 
elsajátítása érdekében meghirdetett tantárgyak: társ- és hobbiállat takarmányozás, 
haltakarmányozás, természeti környezet védelme, biometria, kommunikáció; diplomamunka: 
30 kredit. 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve 
határoz meg. 

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: 

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga 
vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő 
idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van. 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi 
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

- természettudományi ismeretek (állattan, állatélettan, biokémia, biometria, kémia, 
matematika, növényélettan, növénytan, statisztika, számítástechnika), 20-30 kredit 

- műszaki ismeretek (biofizika, fizika, géptan, mezőgazdasági műszaki ismeretek), 8-20 kredit 

- növénytermesztési ismeretek (agrokémia, talajtan, növénytermesztés, növényvédelem), 10-
20 kredit 

- állattenyésztési és takarmányozási ismeretek (általános állattenyésztés, baromfitenyésztés, 
juhtenyésztés, sertéstenyésztés, szarvasmarha tenyésztés, takarmánygazdálkodás, 
takarmányozástan, állategészségtan, állathigiénia), 10-20 kredit, - gazdasági ismeretek 
(marketing, jogi ismeretek, pénzügy, számvitel, vállalati gazdaságtan, üzemtan) 10-20 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 
kredittel rendelkezzen a hallgató. A 80 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még 
hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 



felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell 
szerezni. 

 


