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Képzés célja: 
A képzés célja, hogy az élelmiszer-előállítás, -elosztás, -vizsgálat és –ellenőrzés (élelmiszerlánc), valamint a 
kutatás területén dolgozók tudásukat elmélyítve, ismereteket szerezzenek az élelmiszerbiztonságról, és annak 
gyakorlati megvalósítása érdekében végzendő menedzser tevékenységről, alapdiplomájuk megszerzésekor 
kapott ismereteiket továbbfejlesztve. Tanulmányaik sikeres elvégzése után pedig élelmiszerlánc-biztonsági 
szakmérnöki oklevelet kapjanak.  
 
A folyamatos iparfejlesztés, az európai követelményeknek való megfelelés új kihívásokat jelent a jól képzett 
szakemberek számára is. A feladatok szakszerű megoldásához kívánunk segítséget nyújtani ezzel a képzéssel. A 
szakmérnöki posztgraduális képzésben résztvevők olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, amelyek 
az élelmiszerellátás minden területén hasznosíthatók és a speciális igényeket is kielégítik. A képzés az élelmiszer 
előállításban és elosztásban, valamint a hatóságok és ellenőrző intézményekben működő szakemberek magas 
színvonalú továbbfejlődésének bázisát jelenti. Szükségesnek látszik, hogy az e területen dolgozók megfelelően 
felkészültek, tájékozottak, hozzáértők legyenek, s a munkakört elsősorban az így képzett szakemberek lássák el 
a jövőben.  
A képzésben résztvehetnek: 
Élelmiszermérnöki, élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki, élelmiszer biotechnológus, kertészmérnöki, 
szőlészeti és borászati mérnöki, mezőgazdasági biotechnológus, agrármérnöki, állattenyésztő mérnöki, 
takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki, növényorvosi, növénytermesztő mérnöki, vegyészmérnöki, 
népegészségügyi, táplálkozástudományi MSc. oklevéllel vagy az ezeknek megfelelő a hagyományos öt éves 
képzésben megszerzett egyetemi szintű oklevéllel. 
Képzési idő: 
A tanulmányi idő három félév, 3x13 héten keresztül, heti 1 nap (kedd), azaz 8 órás foglalkozás van (ezekre a 
félévekre tandíjat kell fizetni). A szakdolgozat beadásának határideje a negyedik félév vége. 
Oktatott tárgyak: 
A képzés során: „Élelmiszerlánc-biztonság, Üzemtelepítés és -létesítés, Értékelési módszerek, Kockázatelemzés 
alapismeretei, Élelmiszerlánc ellenőrzés gyors mikrobiológiai vizsgálati módszerei, Élelmiszerlánc ellenőrzés 
gyors technológiai vizsgálati módszerei, Esettanulmányok, Élelmiszer-biztonsági menedzsment, Élelmiszerlánc 
jogi szabályozása” című tárgyak kerülnek oktatásra. A vizsgákra a félévek végén kerül sor. Az utolsó félév 
vizsgáit a záró szigorlat követi, amiben a jelölt az Élelmiszerlánc-biztonság, Üzemtelepítés és -létesítés, 
Élelmiszerlánc jogi szabályozása tárgyakból szerzett komplex ismereteiről tesz bizonyságot. A tanulmányi 
időszakot a záró szigorlat letétele után a szakdolgozat készítése és beadása (a soron következő egyetemi 
félévben, kb.3 hónap), majd az államvizsga a szakdolgozat védésével zárja le. 
A szakképzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 90. 
Az élelmiszerlánc-biztonsági szakmérnöki képzés alapján elsajátított ismeretek alkalmassá teszik a diplomát 
szerzett személyt, hogy munkaköröket lássanak el az élelmiszer előállítás, az élelmiszerkészítés, az 
élelmiszerforgalmazás (szállítás és értékesítés) és az élelmiszer ellenőrzés területén. 
Hallgatói létszám, tandíj összege: 
Félévenként 20-25 fő felvételére kerül sor. A tandíj félévenkénti összege 190 ezer forint.  
Felvilágosítás: 
Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Hűtő- és Állatitermék Technológiai Tnsz., Budapest, 
Ménesi út 43., Dr. Kiss István egy. tanár, tel.: 482-6065, e-mail: istvan.kiss@uni-corvinus.hu, vagy Polyákné 
Dr. Fehér Katalin. egy. docens, tel.: 482-6062, e-mail: katalin.feher@uni-corvinus.hu tel.:482-6303, fax:482-
6321 
Ez a tájékoztató olvasható: huto.uni-corvinus.hu Élemiszertudományi Kar, Hűtő- és Állatiterm.Techn.Tnsz. 
A képzésre felvételi kérelmét 2010. május 31.-ig, levélben kérjük megküldeni értesítési címével és 
diplomájának másolatával Dr. Kiss István egyetemi tanár címére. A jelentkezés érkezési sorrendjét figyelembe 
vesszük. A felvételről június 20.-ig értesítést küldünk. 

 
Budapest, 2010. február17.      
 

Élelmiszertudományi Kar 
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A képzésre jelentkezni lehet az alábbi mesterképzési szakok valamelyikén szerzett oklevéllel: 
élelmiszermérnöki, élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki, élelmiszer biotechnológus, kertészmérnöki, 
szőlészeti és borászati mérnöki, mezőgazdasági biotechnológus, agrármérnöki, állattenyésztő mérnöki, 
takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki, növényorvosi, növénytermesztő mérnöki, vegyészmérnöki, 
népegészségügyi, táplálkozástudományi, valamint, az ezeknek megfelelő, a korábbi képzési rendszerben szerzett 
egyetemi szintű oklevél. 
A képzésre felvételi kérelmét 2010. május 31.-ig, levélben kérjük megküldeni értesítési címével és 
diplomájának másolatával Dr. Kiss István egyetemi tanár címére. A jelentkezés érkezési sorrendjét figyelembe 
vesszük. A felvételről július 31-ig-ig értesítést küldünk. 
Cím és felvilágosítás: Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Hűtő- és Állatitermék 
Technológiai Tnsz., Budapest, Ménesi út 43., Dr. Kiss István egy. tanár, tel.: 482-6065, e-mail: istvan.kiss@uni-
corvinus.hu, vagy Polyákné Dr. Fehér Katalin. egy. docens, tel.: 482-6062, e-mail: katalin.feher@uni-
corvinus.hu tel.:482-6303, fax:482-6321 
Ez a tájékoztató olvasható: huto.uni-corvinus.hu Élemiszertudományi Kar, Hűtő- és Állatiterm.Techn.Tnsz. 
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