
 
 

 

 

ÖNTÖZÉSI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK  

SZENT ISTVÁN EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 

SZARVAS 

 

1. A képzés célja:  

A szakirányú szakképzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező 

szakemberek képzése, akik elméleti felkészültségük, szakismereteik és gyakorlati ismereteik 

birtokában képesek az öntözőrendszerek optimális megtervezésére, kialakítására, operatív 

működtetésére a növénykultúrának, öntözési módnak és öntözési célnak megfelelően, a 

legkülönbözőbb méretskálákon. A képzés során megszerzett – az öntözési vonatkozásokat 

középpontba állító - természettudományi alapismeretek, műszaki, mezőgazdasági, környezet- 

és gazdaságtudományi ismeretek szintetizálásával a szakemberek a gyakorlatban képesek 

megoldani, illetve irányítani az öntözéshez kapcsolódó feladatokat. 

 

2. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:  

Öntözési szakirányú továbbképzési szak 

 

3. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 

Öntözési szakmérnök 

 

4. A szakirányú továbbképzés képzési területe:  

agrár képzési terület 

 

5. A felvétel feltétele: 

 legalább alapképzésben szerzett állattenyésztő mérnöki, erdőmérnöki, 

növénytermesztő mérnöki, kertészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, 

környezetgazdálkodási agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki, tájrendező 

és kertépítő mérnöki, természetvédelmi mérnöki mérnök szakképzettség, vagy  

 korábbi rendszerű főiskolai szintű képzésben környezetmérnöki, meliorációs mérnöki, 

gazdasági mérnöki, mezőgazdasági gépészmérnöki, tájgazdálkodási mérnöki mérnök 

szakképzettség, vagy 

 egyéb, legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) műszaki 

képzési területen szerzett mérnöki szakképzettség. 

 

 



 
 

 

 

6. A képzési idő: 

4 félév, teljes óraszáma: 375 tantervi óra 

 

7. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 

120 kredit 

 

8. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazhatósága: 

Az oktatott ismeretanyag alkalmassá teszi a képzésből kikerülő szakembereket közép- és 

felsővezetői munkakörök betöltésére különböző méretű mezőgazdasági vállalkozásokban az 

öntözéssel kapcsolatos feladatok ellátására a tervezési fázistól az operatív munkafolyamatig. 

Az öntözési szakmérnökök hasznosíthatják tudásukat saját mezőgazdasági üzemükben, illetve 

önálló vállalkozóként más termelő gazdaságoknak nyújtott szolgáltatás formájában is. A 

mezőgazdasági szektoron kívüli öntözőrendszerek (településgazdálkodás, intézmények, 

magánszemélyek) növekvő mértékben igénylik a képzésben megszerezhető szaktudást.  

 

9. A képzés fő tanulmányi területei: 

Természettudományi alapozó ismeretek: Alkalmazott agrometeorológia, Hidrológia, 

Talajfizika, Vízminőség védelem, Hidrobiológia 

Műszaki-vízgazdálkodási ismeretek: Belvízgazdálkodás, Mikroöntöző-telepek tervezése és 

üzemeltetése, Öntözés gépei, Esőztető öntözőtelepek tervezése és üzemeltetése, 

Mezőgazdasági vízszolgáltató rendszerek és üzemeltetésük, Melioráció 

Mezőgazdasági-vízgazdálkodási ismeretek: Szántóföldi növények öntözése, Kertészeti 

növények öntözése, Öntözéses tápanyagellátás, Hidrokultúrás növénytermesztés, Tanulmányi 

szemle 

Környezettudományi ismeretek: Szennyvíz- és hígtrágya öntözés, Tógazdálkodás és 

akvakultúra, Az öntözés környezeti hatásai 

Társadalmi ismeretek: Az öntözés jogi és hatósági vonatkozásai, Öntözés ökonómiája 

  



 
 

 

10. Az öntözési szakirányú továbbképzési szak mintatanterve: 

 

Tantárgy neve 
1. félév 2. félév 

óra kr ell óra kr ell 

Alkalmazott agrometeorológia 16 5 K    

Hidrológia 12 4 K    

Talajfizika 16 5 K    

Hidrobiológia 14 5 K    

Öntözés gépei 18 6 K    

Az öntözés jogi és hatósági vonatkozásai 12 4 K    

Összesen: 88 29     

 

Vízminőségvédelem    12 4 K 

Belvízgazdálkodás    16 5 K 

Szántóföldi növények öntözése    20 6 K 

Tógazdálkodás és akvakultúra    16 5 K 

Az öntözés környezeti hatásai    10 3 K 

Tanulmányi szemle I.    16 5 B 

Összesen:    90 28  

       

 

 3. félév 4. félév 

Esőztető öntözőtelepek tervezése és 

üzemeltetése 
16 5 GY    

Mezőgazdasági vízszolgáltató rendszerek 

és üzemeltetésük 
12 4 K    

Melioráció 16 5 K    

Öntözéses tápanyagellátás 10 3 K    

Hidrokultúrás növénytermesztés 14 5 K    

Tanulmányi szemle II. 16 5 B    

Szakdolgozat, szakszeminárium I. 15 5 B    

Összesen: 99 32     

       

Mikroöntöző-telepek tervezése és 

üzemeltetése 
   16 5 GY 

Kertészeti növények öntözése    20 6 K 

Szennyvíz- és hígtrágya öntözés    12 4 K 

Öntözés ökonómiája    20 6 K 

Szakdolgozat, szakszeminárium II.    30 10 B 

Összesen:    96 31  

       

       

K: Kollokvium; Gy: Gyakorlati jegy; B: Beszámoló 

 


