
Mezőgazdasági környezettechnológiai és vízgazdálkodási mérnöki BSc 
 

Érettségi követelmények 

biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (élelmiszeripar ismeretek; élelmiszeripari ismeretek; építőipar 

ismeretek; erdészet és vadgazdálkodás ismeretek; erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek; faipar 

ismeretek; faipari ismeretek; földmérés ismeretek; földmérési ismeretek; gépészet ismeretek; 

informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi ismeretek; 

kertészet és parképítés ismeretek; kertészeti és parképítési ismeretek; környezetvédelem-

vízgazdálkodás ismeretek; környezetvédelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági 

ismeretek; közlekedés ismeretek; közlekedésépítő ismeretek; mezőgazdaság ismeretek; 

mezőgazdasági gépész ismeretek; mezőgazdasági ismeretek; vegyész ismeretek; vegyipar ismeretek; 

vegyipari ismeretek; villamosipar és elektronika ismeretek; vízügyi ismeretek) v. egy ágazaton belüli 

specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (autó- és repülőgép-szerelési ismeretek; automatikai és 

elektronikai ismeretek; élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek; gépgyártás-technológiai ismeretek; 

hajózási technikai ismeretek; közlekedésautomatikai ismeretek; közúti és légi közlekedési, 

szállítmányozási és logisztikai ismeretek; magas- és mélyépítési ismeretek; mechatronikai ismeretek; 

mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek; postaforgalmi ismeretek; út-, vasút- és 

hídépítési ismeretek; vasútgépészeti ismeretek; vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai 

ismeretek) v. egy idegen nyelv (angol; francia; német; olasz; orosz; román; spanyol; szerb; szlovák) v. 

egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (elektronikai alapismeretek; élelmiszer-ipari alapismeretek; 

építészeti és építési alapismeretek; faipari alapismeretek; gépészeti alapismeretek; informatikai 

alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti 

gazdaságtan); közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel); közlekedési alapismeretek 

(közlekedéstechnika); mezőgazdasági alapismeretek; vegyipari alapismeretek) 
 
 

A jelentkezés feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból 

egyet emelt szinten kell teljesíteni. 

Képzési szint Munkarend Fin. forma Szak neve Önköltség 
(félév) 

Képzési idő 

A N A Mezőgazdasági 
környezettechnológiai és 
vízgazdálkodási mérnöki 

támogatott 7 

A N K Mezőgazdasági 
környezettechnológiai és 
vízgazdálkodási mérnöki 

325.000 Ft 7 

A L A Mezőgazdasági 
környezettechnológiai és 
vízgazdálkodási mérnöki 

támogatott 7 

A L K Mezőgazdasági 
környezettechnológiai és 
vízgazdálkodási mérnöki 

325.000 Ft 7 



A szakmáról: 

A klímaváltozás, a szélsőséges időjárási anomáliák mind jobban előtérbe helyezik a korszerű és 

tudományos alapokon történő vízgazdálkodást. A vízgazdálkodás nehéz helyzete nemcsak a 

mezőgazdaságot, hanem az élet szinte minden területét érinti.  

A képzésről: 

Országosan is egyedülálló lehetőséget ad a hallgatók számára, hogy az életünket meghatározó 

környezetvédelmi, vízi, és mezőgazdasági ismereteket együtt sajátíthatják el a képzés során. Kiemelt 

figyelmet fordítunk az öntözés, a tápanyagpótlás, a hidrokultúrás növénytermesztés, a tógazdálkodás 

ismereteinek elsajátítására is.  

Elhelyezkedés: 

A szakon végzett hallgatók számára a képzés struktúrájának megfelelően, széleskörű elhelyezkedés 

biztosított az agrárium minden területén, de a környezetvédelemhez kapcsolódó munkaköröket is 

betölthetnek, valamint hatósági feladatokat is el tudnak látni. 

Nyelvvizsga 

Kimeneti nyelvek a tanulmányaikat 2019/20/1-ben, vagy azt követően megkezdett hallgatók számára 

(SZE-TVSz 11. sz. melléklet (1)). 

Egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, mely a 18/2016 (VII.5.), ill. a 8/2013 (I.30.) 

EMMI rendeletben (KKK) meghatározott. 

 

 

 

 


