
SZŐLÉSZ-BORÁSZ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

Az alapképzési szak megnevezése: szőlész-borász mérnöki (Viticulture and Oenology Engineering) 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése: 

  - végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat 

  - szakképzettség: szőlész-borász mérnök 

  - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Engineer of Viticulture and Oenology 

Képzési terület: agrár 

A képzési idő félévekben: 7 félév 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit 

  - a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék) 

  - a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit 

  - intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit 

  - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 

Az alapképzési szak képzési célja 

  A képzés célja szőlész-borász mérnökök képzése, akik megszerzett szőlőtermesztési-borászati és 

ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű 

termelőegységekben folyó szőlészeti-borászati munka szervezésére és irányítására, a K+F+I 

tevékenységben történő részvételre a szőlészet és borászat területén. Alkalmasak önálló borászati 

gazdaságok létrehozására és azok üzemeltetésére, valamint borászati termékek forgalmazására. 

Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. 

Az alapképzés szakmai jellemzői 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

- általános természettudományi (matematika, biometria és informatika, fizika, kémia, biológia, 

mérnöki (közgazdaságtan, üzemtan) alapozó diszciplínák 44-58 kredit; 

- a szőlész-borász szakmát megalapozó szakmai tudományterületek (élelmiszer-kémia és analitika, 

mikrobiológia, élelmiszer-ipari alapműveletek, mérés és automatizálás; munkavédelem, hő- és 

anyagátadási borászati műveletek, szőlészeti és borászati gépek; agrometeorológia, talajtan, 

gazdaságtan; vezetési, szervezési és marketing ismeretek, minőségbiztosítás) 47-57 kredit; 

- a szőlész-borász specifikus szakterületek (a szőlőtermesztés és borászat története, a 

szőlőtermesztés biológiai és ökológiai alapjai, termőhelyismeret, kapcsolódó jogi ismeretek, 

technológiai és géptani ismeretek, termesztéstechnológia, művelési irányzatok, a szőlő kórtana és 

növényvédelme; szőlőfajtaismeret és -használat, korszerű nemesítési ismeretek; borászati 

technológia, minőségszabályozás, organoleptikus értékelés) 39-65 kredit. 

Idegennyelvi követelmény 

  Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex 

típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 

A szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények 

  A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze. Egy legalább három alkalommal megszervezett, 

egyenként egy hét időtartamú, a szak kiemelt tárgyköreit (szőlészet, borászat) érintő, a szorgalmi 



időszakba beépített szakmai gyakorlat, amelyeknek hallgatói munkaigényét a megfelelő tantárgyak 

kreditértékébe kell beépíteni, továbbá egy fél évig (tizenöt hétig) tartó szakmai gyakorlat. 

 


