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A képzés célja mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnökök képzése, akik a mesterképzésben megszerzett is-
meretek birtokában képesek a mezőgazdasági vízgazdálkodás szakterületén belül a fenntartható integrált vízgaz-
dálkodás eszközrendszerének mérnöki alkalmazására. Képesek továbbá eligazodni és szakmailag megalapozott 
véleményt alkotni az agrárgazdasághoz és a mezőgazdasági vízgazdálkodáshoz kapcsolódó hazai és nemzetközi 
gazdaságpolitikai és társadalmi eseményekben, valamint a tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, vezetői tevékeny-
ség különböző funkcióinak a gyakorlati végrehajtására, illetve az irányított szervezet tevékenységének, gyakorlati 
problémáinak tudományos igényű és tudományos módszerekkel történő elemzésére, a változtatás feltételeinek 
megteremtésére és a változtatás megvalósítására, a mérnöki munka során az egyének és a társadalom egészsé-
gét támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben 
történő folytatására.

A képzés során a hallgatók megismerik a legkorszerűbb mezőgazdasági vízgazdálkodási technológiákat és 
eljárások alkalmazhatóságát, a mezőgazdasági vízgazdálkodás műszaki-technológiai fejlesztési alapelveit, a me-
zőgazdasági vízgazdálkodási szakterület ismeret- és tevékenység- rendszerének aktuális követelményeit, élenjáró 
elméleteit, ok-okozati összefüggéseit, valamint a tervezési és megvalósítási, ill. végrehajtási módszereit, jogszabályi 
hátterét. A végzettek rálátással bírnak az Európai Unió, a szakpolitika és a vállalati szintű K+F+I tevékenységek ösz-
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szefüggéseire, azok kölcsönhatásaira, ismerik a vonatkozó kutatás-fejlesztési módszereket, valamint rendelkeznek 
az agrárgazdaság területén alkalmazható korszerű vezetéselméleti ismeretekkel is.

A mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki MSc diplomával rendelkezők a munkaerőpiac számos szegmensé-
ben elhelyezkedhetnek, alkalmasak a szakterületen a klímaadaptációs megoldások kidolgozására és megvalósítá-
sára, a legújabb mezőgazdasági vízgazdálkodási technológiák és eljárások alkalmazására és továbbfejlesztésére, 
a mezőgazdasági vízgazdálkodás szakmai feladatának koordinálására, agrár- és a mezőgazdasági vízgazdálkodást 
érintő szakigazgatási alap- és irányítói feladatok ellátására, regionális és határokon átnyúló agrár és környezeti 
kérdések kezelésére, meghatározott tevékenységek végrehajtásához szükséges feltételek biztosítására, a megva-
lósítás folyamatos irányítására és, ellenőrzésére, illetve ennek megszervezésére. 

A szakképzettséghez vezető szakterületek a következők: természettudományos ismeretek (alkalmazott 
hidrológia, klimatológia, hidrobiológia, vízkémia); mezőgazdasági ismeretek (öntözéses gazdálkodás, precíziós 
mezőgazdaság, hidrokultúrás rendszerek, aszálykezelés, talajfizika, birtoktervezés és birtokrendezés, hullámtéri 
gazdálkodás); vízgazdálkodási ismeretek (integrált vízgazdálkodás, belvízgazdálkodás, mezőgazdasági vízszolgál-
tató rendszerek, mezőgazdasági vízgazdálkodási információs rendszerek, vizes élőhelyek kezelése és hasznosítása, 
melioráció, hidraulika, mezőgazdasági vízgazdálkodási monitoring); műszaki ismeretek (hidrológiai térinformatika 
és távérzékelés, mezőgazdasági vízgazdálkodási tervezés és kivitelezés); gazdasági- és társadalomtudományi is-
meretek (hidroökonómia, vízpolitika és vízjog).

A mezőgazdasági vízgazdálkodási MSc szak oktatását szolgáló infrastruktúra jelentősen fejlődik 2017-
2019 között a „Nemzetközi területi vízgazdálkodási és klíma adaptációs műszerközpont létrehozása” 
GINOP-2.3.3-15-2016-00028 elnyert pályázatnak köszönhetően (laborok, üvegházi oktató és kutatóműhely terepi 
monitoring és labor eszközökkel). 

Az MSc szakon feltétel nélkül a mezőgazdasági mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, 
a kertészmérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a vidékfejlesztési agrár-
mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szakon végzettek folytathatják tanulmányaikat. 
Megadott feltételekkel elfogadott alapszakok még a következők: az agrár képzési területről a tájrendező és kert-
építő mérnöki, az élelmiszermérnöki, a szőlész-borász mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, az állattenyésztő 
mérnöki, a vadgazda mérnöki, a földmérő és földrendező mérnöki, az erdőmérnöki, a műszaki képzési területről a 
környezetmérnöki, a gépészmérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a műszaki menedzser, a vízügyi 
üzemeltetési mérnöki, a természettudomány képzési területről a földtudományi, a környezettan alapképzési szak.


