
1. A mesterképzési szak megnevezése: vadgazda mérnöki  

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

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

– szakképzettség: okleveles vadgazda mérnök  

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Wildlife Conservation and Management  

3. Képzési terület: agrár  

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  

4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: vadgazda mérnöki alapképzési szak.  

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 
vehető szakok: állattenyésztő mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, mezőgazdasági 
mérnöki, erdőmérnöki, természetvédelmi mérnöki alapképzési szakok, valamint az állatorvos 
egységes, osztatlan szak.  

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 – 22 kredit;  

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 32 – 39 kredit;  

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 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 okleveles vadgazda mérnökök képzése, akik szakterületük gyakorlati 
műveléséhez és irányításához, illetve annak ellenőrzéséhez szükséges szakmai, 
természettudományi, valamint – szakterületük gyakorlásához megfelelő – műszaki és 
gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. A mesterszakon megszerzett ismeretek birtokában 



képesek a szakterületen továbbképezni magukat és alkalmasak a doktori képzésben való 
részvételre.  

a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:  

– a vadgazdálkodás elméleti és gyakorlati ismeretei,  

– ökológiai, genetikai és vadegészségügyi ismeretek,  

– a vadbiológia elméleti és tudományos területein szerzett ismeretek,  

– térinformatikai, monitoring-módszertani ismeretek,  

– piaci és gazdálkodási ismeretek;  

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

– térinformatikai módszerek alkalmazására a vadgazdálkodás tervezésében,  

– monitoring rendszer megtervezésére, üzemeltetésére és az eredmények kiértékelésére, 
valamint a vadállomány és élőhelye állapotának folyamatos feltérképezésére,  

– környezeti hatásvizsgálatok elvégzésére, a vadállomány tartásával járó környezeti terhelések 
becslésére,  

– a vadállomány kezelési módjainak értékelésére, annak a génkészletre gyakorolt esetleges 
hatásának értékelésére,  

– a vadbetegségek felismerésére és tevékeny részvételre azok leküzdésében,  

– a vadgazdálkodásból származó termékek piacra vitelére,  

– képesek szakmai konzultációra a vadgazdálkodást érintő kérdésekben,  

– a vadgazdálkodási ágazatot a hazai jogszabályoknak, az európai uniós és egyéb nemzetközi 
normáknak megfelelően tudják irányítani,  

– pályázati tevékenység folytatására a vadállomány védelmével és annak a nagyközönség 
számára történő bemutatására;  

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  

– önálló munkavégzésre való alkalmasság,  

– konfliktuskezelés a vadgazdálkodás és egyéb más mezőgazdasági, valamint 
természetvédelmi ágazatok között felmerülő problémák esetén,  

– kreativitás,  

– szakmai véleményalkotás, tervezési–fejlesztési és menedzselési alkalmasság,  



– hatékony problémamegoldó képesség,  

– információ felhasználási és elemző képesség,  

– környezettudatos magatartás,  

– a környezetvédelmi és természetvédelmi előírások betartása,  

– 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 15-22 kredit:  

matematikai ismeretek; kommunikációs és vezetési ismeretek; vadbiológiai, populáció- és 
viselkedésökológiai ismertek; európai uniós és nemzetközi szakmai ismeretek, nemzetközi és 
hazai természetvédelmi jog;  

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 32-39 kredit:  

vadbiológiai kutatások; monitoring és környezeti hatásvizsgálatok módszertana; ágazati 
értékbecslés és kárbecslés módszertana; alkalmazott genetikai ismeretek; integrált apróvad, 
nagyvad és élőhely gazdálkodás; természetvédelmi ismeretek; szakmapolitikai és nemzetközi 
vadgazdálkodási kérdések; alkalmazott geodéziai, földnyilvántartási és térinformatikai 
ismeretek; megelőzés, higiénia és gyógykezelés a vadtartásban; vadfeldolgozás; vadászati 
turizmus, vendéglátás és marketing; pályázati technikák és projekt-menedzsment; szakmai 
kultúra, etika és szakmatörténet.  

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 30 kredit:  

a választott speciális területnek megfelelően a szakmai törzsanyag egyes részterületeinek 
bővebb elsajátítása speciális kurzusok, egyéni feladatok és gyakorlatok, valamint 
tanulmányutak formájában;  

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 
letétele 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 60-84 kredit a korábbi 
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: ökológiai és genetikai alapismeretek, 
vadászati állattan, vadállományok tervezése és szabályozása, élőhely-fejlesztés, vadászati 
alapismeretek, kinológia, fegyvertan, zárttéri vadgazdálkodás, vadászati módok, 
üzemgazdaságtan, trófeabírálat, vadbetegségek, műszaki alapismeretek, termőhely-ismerettan, 
vadállományok tervezése és szabályozása, élőhely-fejlesztés, erdészeti, állattenyésztési, 
növénytermesztési, vízgazdálkodási alapismeretek, halászati, jogi ismeretek.  

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 
kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény 
előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a 
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény 
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg. 

 


