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Az mesterképzési szak megnevezése:
erdőmérnöki
A mesterképzési szakon szerezhető
végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat
(magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles erdőmérnök
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Forestry Engineer
Képzési terület: agrár
A képzési idő félévekben:
10 félév, államilag támogatott/költségtérítéses
Az alapfokozatban összegyűjtendő
kreditek száma: 300 kredit
a) Az alapozó ismeretekhez rendelhető
kreditek száma: 80-90 kredit
b) A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 140-146 kredit
c) A differenciált szakmai anyaghoz
rendelhető kreditek száma: 24-30 kredit
d) A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kredit érték:
15 kredit
e) A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit
c) A gyakorlati ismeretek aránya: az
intézményi tanterv szerint 50%
A mesterképzés képzési szak képzési
célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan erdőmérnökök
képzése, akik megszerzett műszaki és
gazdasági ismereteik birtokában jártasak az erdészet fatermesztési, fahasználati és gazdálkodási szaktudomány-

okban, a vadgazdálkodás szakterületén.
Széles körű ökológiai képzettségük
birtokában ismerik az erdei életközösség valamint a környezet tényezői
közötti kapcsolatrendszert, az ökoszisztémákban végbemenő folyamatokat és azok összefüggéseit, ismereteiket a gyakorlatban alkotó és irányító
módon tudják alkalmazni. Az erdőmérnök gyakorlati tevékenysége során
a környezeti és az ökológiai tényezők
figyelembevételével végzi az új erdők
létesítésére, az erdő faállományának
nevelésére, védelmére, az erdei termékek kitermelésére és értékesítésére, az
erdészeti műszaki tervező és kivitelező
munkára –erdészeti utak, vízügyi műtárgyak tervezése, építése – is kiterjedő
tevékenységet. Megfelelő ismeretekkel
rendelkeznek tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek
ismerik:
- az erdészeti tevékenységnek más
agrár- és egyéb nemzetgazdasági ágazatokkal való összefüggéseit,
- a természetes ökoszisztémák működését,
- a természetvédelem jelentőségét,
- az idegenhonos, különös tekintettel
az özönfajok elterjedésének veszélyeit,
és az ellenük való védekezés lehetőségeit,
- a természet közeli erdőgazdálkodás
és az ültetvényszerű fatermesztés alapelveit,
- a vadgazdálkodás alapelveit,
- az erdőgazdálkodásnak az élő, a művi
és a humán környezettel lévő kapcsolatrendszerét,
- ismerik az ökoszisztémákban végbemenő folyamatokat és azok összefüggéseit,
- az erdőgazdálkodás irányításának,
tervezésének és ellenőrzésének módszereit.

b) A mesterképzési szakon végzettek
alkalmasak:
- biológiai, műszaki és ökológiai ismereteik alapján az erdő szakszerű a gazdasági, védelmi és közjóléti funkcióit
együttesen fenntartó kezelésére, irányítására és ellenőrzésére,
- szaktanácsadói, az erdőgazdálkodás
közvetlen és kapcsolódó területein
tervezési feladatok ellátására,
- az erdőben károsító szervezetek felismerésére és az ellenük való hatékony
védekezési módszerek kidolgozására,
alkalmazására,
- szakmai problémák megfogalmazására, kritikus elemzésére, azok értékelésére és megoldására,
- vezetői mérnöki feladatok ellátására
az erdészetet irányító, ellenőrző és
felügyelő hatóságoknál.
A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- magas szintű általános mérnöki intelligencia,
- vezetői alkalmasság,
- természet tudatos gondolkodás.

A mesterfokozat és a szakképzettség
szempontjából meghatározó ismeretkörök:
a) A mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 80-90 kredit
- természettudományos és mérnöki
alapismeretek: matematika, fizika,
mechanika, kémia, növénytan, ökológia, földtan, víztan, általános géptan,
geomatika, földméréstan, ábrázoló
geometria és műszaki rajz;
- gazdasági és humán ismeretek:
számvitel és pénzgazdálkodástan, jogi
ismeretek- erdészeti jog.
b) A szakmai törzsanyag kötelező
ismeretkörei: 140-146 kredit
termőhely-ismerettan,
meteorológia
erdőismerettan, erdészeti szaporítóanyag-termesztés és növénynemesítés,
erdőneveléstan,
erdősítéstan,
erdővédelemtan, gerinces állattan,
növénykórtan, vadászattan, vadgazdálkodás, erdőhasználattan, erdészeti
géptan,
erdőrendezéstan,

erdőbecsléstan és faterméstan, erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan, erdészeti szervezés és vezetés, erdészeti
utak tervezése és építése, távérzékelés,
erdészeti genetika, erdészeti politika és
erdészettörténet, természet- és környezetvédelem, erdészeti marketing, szakkommunikáció.
c) A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 54-60 kredit,
differenciált szakmai ismeretek: 24-30 kredit
jogi
ismeretek,
közgazdaságtan,
ökotoxikológia,
gyomismeret,
munkaszervezéstan,
klimatológiai
módszerek, faanyagismerettan, növényföldrajzi
praktikum,
talajvédelemtan, vadföldgazdálkodás
és vadtakarmányozás, vadállomány
szabályozása, közcélú és közjóléti
erdőgazdálkodás ökonómiája, nagyvad
ökológia és élőhelygazdálkodás, energetika
és
berendezései,
feltáróhálózatok tervezése, károsítók és
kórokozók ökológiája, ökoszisztémák
anyag és energiaforgalma, apróvad
ökológia és élőhelygazdálkodás, erdészeti vízgazdálkodás, geoinformatika,
vadkárelhárítás, erdei mellékhasználat,
erdészeti utak fenntartási rendszere,
információkeresés és -közlés, nagyterületű erdőleltározás, speciális fahasználatok, védelmi és közjóléti erdők
kezelése, környezeti hatásvizsgálat és
állapotfelmérés, populációgenetika.

d) Diplomamunka: 30 kredit.
Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat az erdőgazdálkodás, (erdőművelés, erdőhasználat,
vadgazdálkodás, kereskedelem, marketing), erdőrendezés, és erdészeti igazgatás területein folytatott, a szorgalmi
időszakon kívül szervezett gyakorlat,
melynek időtartama 12 hét, és amely
kritérium jellegű.
Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy
államilag elismert, általános, legalább
középfokú (B2), komplex típusú
nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges az Európai Unió valamely
hivatalos nyelvéből.
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