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Dr. Fehér Orsolya

egyetemi docens, szakfelelős



Program:

• Miért érdemes ezt a képzést választani? – Dr. Lakner Zoltán, egyetemi 
tanár, tanszékvezető

• Tájékoztató a képzésről- Dr. Fehér Orsolya, egyetemi docens, szakfelelős

• Kérdések/válaszok- Bogóné Tóth Zsuzsánna egyetemi tanársegéd, szak 
referens

• Borászati Tanszék látogatása - Nyitrainé Dr. Sárdy Diána egyetemi docens, 
dékán 



A képzés célja:

• megismerjék  a világ és hazánk szőlő és bortermelésének helyzetét, 

közigazgatási, jogi szabályozását, 

• a szőlőtermesztés biológiai alapjait,

• a termesztést befolyásoló ökológiai tényezőket, 

• a termesztéstechnológia elméletét és korszerű módszereit

• elsajátítsák a szőlőfeldolgozás, a borkészítés- és kezelés, tárolás, palackozás kémiai, mikrobiológiai, 

technológiai alapjait, módszereit, műveleteit és gépeit.

• megismerjék a gazdaságos és hatékony termelést elősegítő gazdálkodási, pénzügyi összefüggéseket,

• megértsék a termékértékesítés, bormarketing speciális kérdéseit, feltételrendszerét és gyakorlatát



Szőlőtermesztéshez kapcsolódó tárgyak

• Szőlő-borágazat szabályozása, 

• Szőlőtermesztés biológiai alapjai, 

• Szőlő-fajtaismeret és nemesítés, 

• Termesztés technológia,

• Szőlőtermesztés gépei

Borászati technológiához kapcsolódó tárgyak

• Borászati technológia, 

• Borászati kémia, 

• Borászati mikrobiológia, 

• Borászati gépek

Gazdálkodás specifikus tárgyak

• Bormarketing, 

• Borászati menedzsment, 

• Borpiac, 

• Borturizmus,

• Közigazgatási ismeretek, 

• Borinformációs rendszerek



A végzést követő elhelyezkedés illetve tudás 
hasznosítási lehetőségek:

• szőlőtermesztés, 

• borászat, 

• borkereskedelem, 

• valamint a kapcsolódó területeken (önkormányzatok, szakigazgatás, turizmus, 

vendéglátás, borászati szakemberképzés, szakmai érdekképviseleti szervezetek, 

vidékfejlesztési intézmények)

• termelésirányító, -fejlesztő, értékesítő tevékenység végzésére, 

• továbbá szőlészeti és borászati vállalkozások létrehozására, működtetésére, vezetése



A képzés menete:

4 félév beosztása általánosságban:

• I. és IV. félév: 

2x1 hét oktatás a campuson hétfőtől csütörtökig reggel 8-tól 18 óráig, 
pénteken fakultatív konzultációs lehetőség

• II. és III. félév:

Ugyanaz, mit előzőekben + 3-3 nap tanulmányi szemle vidéken



Az első félév beosztása-tervezet (2019. szeptember 2-6)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8-9

Szőlő-borágazat
szabályozása

Termesztés-
technológia

Bormarketing

Konzultáció

9-10

10-11

Tájékoztató
beiratkozás

11-12

12-13 Ebéd Ebéd

13-14 Ebéd Ebéd
Szőlőtermesztés 

gépei
Szőlőtermesztés 
biológiai alapjai14-15

Borturizmus
Szőlőtermesztés

gépei15-16

Borászati 
mikrobiológia16-17 Szőlőtermesztés 

biológiai 
alapjai17-18



2. hét (november)
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8-9

Szőlő-borágazat
szabályozása

Termesztés-
technológia

Bormarketing
G 114.

Konzultáció

9-10

10-11 Tájékoztató

11-12

Borturizmus

12-13 Ebéd Ebéd

13-14 Ebéd Ebéd
Szőlőtermesztés 

gépei
Szőlőtermesztés 
biológiai alapjai

G 114.
14-15

Borturizmus
Szőlőtermesztés

gépei
G 117.

15-16

Borászati mikrobiológia

16-17

Szőlőtermesztés 
biológiai alapjai

G 117.
17-18



Tanulmányi szemlék helyszínei-együttműködő partnereink-
néhány példa…



Szakmérnök jelentkezés feltétele:

A képzésben az agrár képzési terület alapképzési szakán (BSc vagy főiskolai szintű 
képzés, MSc) megszerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, 
továbbá a műszaki képzési terület alapképzési szakjai közül a biomérnöki, 
vegyészmérnöki vagy gépészmérnöki alapképzési szakon végzettek.

Szaktanácsadó jelentkezés feltétele:

A képzésben bármely képzési terület alapképzési szakán (BSc vagy 
főiskolai szintű képzés, MSc) megszerzett  oklevéllel rendelkezők 
vehetnek részt.

Felsőfokú végzettség hiányában: 
a képzés (tantárgyak) elvégzését igazoló oklevél kiállítása



Jelentkezés módja:

A jelentkezés módja: 

Diploma másolat elküldése postán vagy emailben az alábbi címre:

Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék

Bogóné Tóth Zsuzsánna

1118 Budapest, Villányi út 31. G épület 115. szoba

Vagy:

E-mail: Bogone.Toth.Zsuzsanna@etk.szie.hu

További felvilágosítás:

Bogóné Tóth Zsuzsánna

Telefon: 06 1 305 7177
Mobil: +36 20 9390 965
E-mail: Bogone.Toth.Zsuzsanna@etk.szie.hu

mailto:Bogone.Toth.Zsuzsanna@etk.szie.hu
mailto:Bogone.Toth.Zsuzsanna@etk.szie.hu


Köszönöm a figyelmet!

feher.orsolya@etk.szie.hu


