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A KÉPZÉS TANULMÁNYI TERÜLETEI 

 
Természettudományi alapozó ismeretek: 

 Alkalmazott agrometeorológia 

 Hidrológia 

 Talajfizika 

 Vízminőség védelem 

 Hidrobiológia 

 
Műszaki-vízgazdálkodási ismeretek: 

 Belvízgazdálkodás 

 Mikroöntöző-telepek tervezése és üze-

meltetése 

 Esőztető öntözőtelepek tervezése és 

üzemeltetése 

 Öntözés gépei 

 Mezőgazdasági vízszolgáltató rendsze-

rek 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 vonatkozá-

sai 

 Öntözés ökonómiája 

 



természettudományi alapismeretek, 

műszaki, mezőgazdasági, környezet- 

és gazdaságtudományi ismeretek 

szintetizálásával a szakemberek a 

gyakorlatban képesek megoldani, 

illetve irányítani az öntözéshez kap-

csolódó feladatokat.  

 

Lehetőségek 
 

Az oktatott ismeretanyag alkalmassá 

teszi a képzésből kikerülő szakembe-

reket közép- és felsővezetői munka-

körök betöltésére különböző méretű 

mezőgazdasági vállalkozásokban az 

öntözéssel kapcsolatos feladatok el-

látására a tervezési fázistól az opera-

tív munkafolyamatig. Az öntözési 

szakmérnökök hasznosíthatják tudá-

sukat saját mezőgazdasági üzemük-

ben, illetve önálló vállalkozóként más 

termelő gazdaságoknak nyújtott szol-

gáltatás formájában is. A mezőgaz-

dasági szektoron kívüli öntözőrend-

szerek tervezése (település-

gazdálkodás, intézmények, magán-

személyek) is növekvő igényt támaszt 

a képzésben megszerezhető szaktu-

dásra.  

 

A KÉPZÉSI IDŐ 

Levelező tagozaton 4 félév, 120 kredit 

és 375 tanóra. 

A négy féléves intenzív továbbképzés 

félévente – szorgalmi időszakban – öt 

alkalommal két napos jelenlétet 

(tantermi, laboratóriumi és terepi) igé-

nyel. 

 

A FELVÉTEL FELTÉTELEI 
 

Agrár vagy műszaki területen, legalább 

alapképzési szakon szerzett mérnöki 

szakképzettség  

 

 

ÖNTÖZÉSI 

szakirányú továbbképzési szak 

 

A szakképzettség oklevélben sze-

replő megnevezése:  

ÖNTÖZÉSI SZAKMÉRNÖK 

 

A képzés célja olyan speciális ismere-

tekkel és szemléletmóddal rendelkező 

szakemberek képzése, akik elméleti fel-

készültségük, szakismeretük és gyakor-

lati ismereteik birtokában képesek az 

öntözőrendszerek optimális megterve-

zésére, kialakítására, operatív működ-

tetésére a növénykultúrának, öntözési 

módnak és öntözési célnak megfelelő-

en, a legkülönbözőbb méretskálákon. 

A képzés során megszerzett, az öntözé-

si vonatkozásokat középpontba állító 


