
GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (pótfelvételi) 

 

Képzés helye: Nyíregyházi Egyetem, Műszaki és Agrártudományi Intézet, Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. 

Az oklevélbe kerülő szakképzettség megnevezése: Felsőfokú gyógynövény technológus 

A képzés célja: olyan szakképzettség elérésének biztosítása, amelynek birtokosa képes a gyógy- és 

fűszernövények Magyarországon termeszthető fajainak termesztéstechnológiáit megvalósítani, azt 

fejleszteni, a vadon termő gyógynövények fenntartható gyűjtését megvalósítani, az egyes 

munkafolyamatokat megtervezni és azokat irányítani, az ökológiai adottságoknak megfelelően a 

termesztéstechnológia elemeit (biológiai, agrotechnikai) összehangolni és adaptálni. Jártas a 

feldolgozás módjaiban, a minőségi követelmények előírásaiban és a forgalmazás rendjében. Ismeri a 

gyógy- és fűszernövények felhasználásának lehetőségeit, formáit, rendelkezik az ehhez szükséges 

gyógynövény- és drogismerettel. Képes a kis- és középüzemekben korszerű irányítói és vezetői 

tevékenységre. 

A képzési területhez tartozó Mezőgazdasági mérnöki BSc szakra történő felvételnél a beszámítható 

kreditek száma: 42. 

Képzési formák: nappali és levelező tagozat. 

A képzés időtartama: 4 félév, ebből a 4. félév egybefüggő szakmai gyakorlat. A szakmai gyakorlat 

nappali tagozatos képzésben 14 hét, levelező tagozatos képzésben 6 hét.  

Egy félév 14 szolgalmi (oktatási) hetet ölel fel. A levelező tagozatos órák jellemzően pénteken és 

szombaton kerülnek megtartásra kéthetente. A szolgalmi időszakot vizsgaidőszak követi, melynek 

során a hallgatóknak a tantárgyi követelményekben meghatározott módon kell beszámolnia a 

tanultakról (gyakorlati jegy vagy vizsga formájában). 

A szak indításának tervezett időpontja: 2021. szeptember. A 2021/2022. tanévre vonatkozóan csak 

pótfelvételi eljárásban kerül meghirdetésre a szak.  A pótfelvételi meghirdetésének időpontja 

várhatóan augusztus eleje, amikortól ez a képzés is megtalálható lesz a felvi.hu oldalon a Nyíregyházi 

Egyetem kínálatában.  



A képzés költsége: állami finanszírozás esetén a képzésnek nincs önköltsége. Önköltséges formában a 

tandíj várható mértéke nappali tagozaton 200.000 Ft/félév, levelező tagozaton 180.000 Ft/félév. 

Tekintettel arra, hogy általános esetben a pótfelvételi eljárásban csak önköltséges képzéseket lehet 

meghirdetni az egyetemeknek, így a 2021 augusztusi pótfelvételi eljárásban várhatóan önköltséges 

formában kerül csak meghirdetésre a képzés. Amennyiben állami finanszírozású helyeket is meg 

tudunk hirdetni a pótfelvételi eljárásban, úgy az a felvi.hu oldalon is meg fog jelenni. 

A ponthatár: a felsőoktatási szakképzés (FOSZK) minimum ponthatára 240 pont. A pontszámítás a 

felvételi útmutató szerint történik.  A pontszámítás két módszerrel történhet:  

1. tanulmányi pontok + érettségi pontok + többletpontok,   

2. érettségi pontok kétszerezésével + többletpontok.  

Az érettségi tárgyak közül bármely kettő választható a pontszámításkor. Érdemes a legmagasabb 

érdemjegyű érettségi tárgyakat választani. A felsőoktatási szakképzéseken sem a nyelvvizsga, sem az 

emelt szintű érettségi nem követelmény. Megléte esetén azonban többletpontot lehet érte kapni. 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:  

3623 Gyógynövény-felvásárló,  

5111 Gyógynövénykereskedő,  

6111 Szántóföldinövény-termesztő,  

6112 Bionövény-termesztő,  

6113 Zöldségtermesztő,  

6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő,  

6116 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és –feldolgozó,  

6119 Egyéb növénytermesztési foglalkozású,  

9331 Gyógynövénygyűjtő. 

 

A képzés az agrárágazat részét képező oktatás. A képzés főbb tantárgyai: Munkaerő-piaci ismeretek, 

Idegen nyelvi alapszintű ismeretek, Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek, 

Kommunikációs ismeretek, Talajerő-gazdálkodás, Földművelés és földhasználat, Növénytermesztési és 

kertészeti alapismeretek, Kémiai alapismeretek, Növényvédelem alapjai, Ökológia, A gyógynövények 

kultúrtörténeti ismerete, Gyógynövény és drogismeret I-II., Környezetgazdálkodás és 

természetvédelem, Gyógy- és fűszernövények termesztése I-II., Táplálkozásegészségtan és 

droganalitika, Post harvest ismeretek (műszaki ismeretek, feldolgozási folyamatok, marketing) , 

Fitoterápia, Fitotechnikai és növényvédelmi gyakorlati ismeretek, Gyógynövények ökológiai 

termesztése, Vadontermő gyógynövények ismerete és gyűjtésük. 

További információ Dr. Csabai Judit szakfelelőstől kérhető: csabai.judit@nye.hu. 

Elérhetőek vagyunk Facebook, illetve Messenger felületeken is: Nyíregyházi Egyetem Műszaki és 

Agrártudományi Intézet 
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