
 

Alkalmazott táplálkozástudományi menedzser 
 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: alkalmazott táplálkozástudományi menedzser 

 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése 

             alkalmazott táplálkozásmenedzser, applied nutrition manager 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:  

 Gazdaságtudományok 

4. A felvétel feltételei:  

A képzésben bármilyen alapszakon (ideértve a főiskolai, illetve egyetemi szintű végzettséget is) 

megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.  

5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 2 félév 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 

személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben  

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek 

A képzés célja olyan multidiszciplináris ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, 

akik egészségügyi, élelmiszeripari, vendéglátási vagy szociális szemléletük, tudásuk 

birtokában képesek a világszerte fokozódó igényeknek megfelelően az egészségmegőrzés 

szempontjait is figyelembe vevő minőségi élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek, táplálék 

kiegészítők, speciális tápszerek, gyógytermékek, gyógyhatású termékek fejlesztésében való 

közreműködésre. Magas szintű táplálkozástudományi kutatási, tanácsadási, 

egészségnevelési, az élelmiszerbiztonsággal és toxikológiai vizsgálatokkal kapcsolatos 

szabályozási rendszer kialakításában közreműködni, ágazatközi és társadalmi 

együttműködésben részt venni.  

Személyes adottságok, készségek 

 a hallgatók ismerik a modern táplálkozás-és élelmiszer-tudományi, egészség és 

gazdaságtudományi ismereteket, az egészség táplálkozástudományi összetevőit, a 

szegénységgel kapcsolatos egyoldalú táplálkozások speciális hatásait, 

 ismerik a statisztikai és epidemológiai helyzetre vonatkozó forrásokat és elemzési 

módszereket, a táplálkozási adatmérés és analitika módszereit és eljárásait 

 a szervezetbe kerülő anyagok élettani farmakológiai hatásait, a toxikológiai 

ismeretek révén képesek a legfőbb tünetek előjelzésére, 

 a dietetikai ismereteket, a táplálkozásterápia lehetőségeit, gyakorlati alkalmazását a 

termékfejlesztés szempontjából, 

 alapvető élelmiszerismeretek, az élelmiszerek pozitív hatásait, 



 a termékfejlesztés folyamatát, gazdasági környezetbe illesztését, az 

élelmiszercímkézés törvényi szabályozását, élelmiszerjogi ismereteket, 

 az élelmiszerek minőségvizsgálati eljárásait, annak szabályozását, annak analitikai, 

biológiai, mikrobiológiai és farmakológiai módszereit, az értékelése 

kommunikációját, 

 élelmiszerbiztonsági, minőségügyi rendszereket és minőségbiztosítási eljárásokat. 

 Ismerik a helyi élelmiszerrendszer, a rövid élelmiszer lánc és a helyi termék 

kritériumait és a helyi termékek menedzselésének kérdéseit. 

 Ismerik a közüzemi, iskolai étkeztetési és vendéglátási téplálkozások új trendjeit. 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 

a.) a szakon végzettek ismerik 

 A szakon végzettek ismerik a modern táplálkozás és élelmiszertudomány 

alkalmazási lehetőségeit a csecsemők, gyermekek, fogyatékkal élők, viselkedés és 

magatartás zavaros, idős lakosok, sportolók és fitnesz sport, egyéb mozgásban 

résztvevők esetében, 

 Ismerik, miként hatnak tápanyagok és egyéb élelmiszerkomponensek a test 

funkicóira, miként védekezhetnek betegség ellen, melyek az egészség helyreállítás 

táplálkozási módszerei, milyen válaszok szükségesek a megváltozott környezeti 

hatások ellensúlyozására.  

 Ismerik annak hatását, miként hatnak a diétás vegyi anyagok a humán felépítésre. 

Miként lehetséges krónikus betegségek esetében az orvos által megállapított 

táplálkozási státus betartását menedzselni. 

b.) A szakon végzettek alkalmasak 

 annak értelmezésére, hogy a táplálkozás miként segíti elő az egészséget, miként 

alkalmas csúcsteljesítmény elérésének segítésére, és a személyes gondozásra.  

 A táplálkozásmenedzser alkalmas a táplálkozási státus megállapítását követően a 

táplálkozási egyensúly helyreállítását kialakító étrend összeállítására, azon 

személyek támogatására, akik egészségüket és jól-létüket táplálkozási módszerekkel 

is fenntartani vagy helyreállítani kívánják. 

 A táplálkozásmenedzser alkalmas perszonalizált táplálkozási és életstílus program 

kialakítására. 

 A táplálkozásmenedzser közreműködik a gyermek és felnőttkori túlsúlyosság 

tanácsadásában. 

 A táplálkozásmenedzser képes az eltérő táplálkozási jól-léti tanácsadások és 

programok értékelésére, az üzletág jellemző termékeinek és szolgáltatásainak 

áttekintésére. 

 A táplálkozásmenedzser alkalmas az életstílus és fogyasztási szokások 

értelmezésére, ismeri az európai északi (individuális) és déli (szociális) dimenzióit az 

étkezésnek, azt miként hat az idősödő lakosságra a nem kiegyensúlyozott 

táplálkozás.  



 A táplálkozási menedzser közreműködik a gazdasági válságok okozta élelmiszerár 

változások és az étkezési egyenlőtlenség kezelésében, a helyi élelmiszerek 

beszerzésében. 

 A táplálkozásmenedzser képes a nemzeti dietáris útmutatók alapján megfelelő 

élelmiszercsoportok értékelésére,a fogyasztás átalakítására, az élelmiszer-előállítók 

esetében a funkcionális élelmiszerkritérium és egészségkritérium elemzésére, annak 

megállapítására, hogy a kimutatott összetevők alapján, milyen egészséghatás 

várható.   

 Az élelmiszermenedzser képes a rövid és hosszú távú teljesítmény és hatások 

értelmezésére a közérdeklődés alapján információszolgáltatásra. 

 Az élelmiszermenedzser képes az iskolai élelmiszerszolgáltatások áttekintésére, a 

kiszerződött szolgáltatások, mobil élelmiszerszolgáltatók cateringesek élelmiszer 

szolgáltatásai ellenőrzésére. Képes a szociális ellátásban dolgozók (idős táplálkozás, 

fogyatékkal élők, napközi szolgáltatások, hospice ellátás), bárok és büfék, színházak, 

mozik, stb. gyorséttermi szolgáltatásainak elemzésére, az élelmiszerprogramok 

fejlesztésére és megszervezésére. 

 Közreműködnek az élelmiszerüzletek és vendéglátóhelyek termékminőség, 

biztonság és üzleti megbízhatósága ellenőrzése, HACCP, stb. ellenőrzések végzése 

előkészítésében. 

 A táplálkozástudományi menedzser alkalmas minőségi, funkcionális élelmiszer, 

táplálék kiegészítő forgalmazására, az élelmiszeri technológiai újítások elemzésére 

és összevetésére, az egészségiparban, a wellness és gyógyturizmus, szállodaipar 

területén helyes étrendek összeállítására, a dietetikai gyakorlat javítására. 

A képzés célja  

A táplálkozási menedzser képzés célja, olyan multidiszciplináris élelmiszeripari ismeretekkel bíró 

szakemberek képzése, akik vendéglátási, étkeztetési, élelmiszeripari és természettudományos, 

egészség-táplálkozási és szociális ismereteik alapján képesek az egészséges táplálkozás értékeinek 

megfelelő étkezési, élelmiszer termék forgalmazási, élelmiszer és termékértékelési kompetenciák 

alapján az egészséges táplálkozásmenedzsment szokásainak és eljárásainak kialakításában 

közreműködni, az ezzel kapcsolatos méréseket és hatásokat elvégezni és értékelni. 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz 

rendelt kreditérték: 

Élelmiszer és táplálkozási ismeretek: 10-15 kredit 

Táplálkozás és egészségfejlesztés, jól-lét: 10-15 kredit 

Táplálkozás és kultúra: 10 -15 kredit 

A táplálkozás szociális és gazdasági meghatározói: 10-15 kredit 

Táplálkozásmenedzsment ismeretek: 10-15 kredit 

A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit 

Elmélet és gyakorlat: 40 %-60% 


