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Alkalmazott táplálkozástudományi menedzser 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: alkalmazott táplálkozástudományi 

menedzser szakirányú továbbképzési szak 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése:  

 Szakképzettség: alkalmazott táplálkozásmenedzser, 

 A szakképzettség angol nyelvű megnevezése Applied nutrition manager 

3. A szakirányú továbbképzés besorolása:  
3.1  Képzési terület szerinti besorolás: gazdaságtudományok képzési terület 

3.2. A végzettségi szint szerinti besorolás:  

3.2.1.  ISCED 1997 szerint: 5A 

3.2.2.  ISCED 2011 szerint: 6 

3.2.3.  az európai keretrendszer szerint: 6 

3.2.4.  a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6 

 

3.3. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti 

tanulmányi területi besorolása: 

 

3.3.1.  ISCED 1997 szerint: 726 

3.3.2.  ISCED-F 2013 szerint: 0915 

4. A felvétel feltételei: 

A képzésben bármilyen szakon alapképzésben vagy mesterképzésben (ideértve a főiskolai, 

illetve egyetemi szintű végzettséget is) szerzett végzettséggel rendelkezők vehetnek részt. 

5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 2 félév. 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit. 

7. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és 

felelősség):  

7.1. A képzés célja:  

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a táplálkozástudományi ismeretekben 

és gyakorlatban az egyének, családok és közösségek jól-léte és egészségi kimenete 

támogatására az egészségtudatos képzés, kutatás és szolgáltatások révén. a dietetikusoktól 

eltérően az alkalmazott táplálkozástudomány menedzser vezetői táplálkozástudományi 

szerepkörre készít fel. Az élelmiszerszolgáltató rendszerekbe tartoznak az iskolai, főiskolai és 

egyetemi étkeztetés, a táplálkozás és dietetika, az egészségügyi étkeztetés, a vendéglátás és 

gyorséttermek, az ételkiszállítási szolgáltatások, a közösségi táplálkozási programok 

menedzselése.  

Fókusz területek:  

Természetes táplálkozás: a táplálkozás alapjai. Táplálkozási szimptómák, hiányok és 

kiegyensúlyozatlanság, azok hatása. Hormonális egészség, stressz, aggódás. Test-lélek-

szellem egyensúlya, mentális egészség és táplálkozás. Ökotáplálkozás, immunrendszer, 

allergiák. Gyógyfüvek, gyógyteák, élelmiszer fűszerek. 

Alkalmazott táplálkozástudomány és életvitel menedzsment: Az étkezési feltételek, 

kondíciók és terápiák. Táplálkozáselemzés és főzési receptek módosítása. Alternatív főzési és 

sütési módok, táplálkozási profilok kialakítása és megváltoztatása. Menü sorok és étrendek 

kialakítása táplálkozástudatos módon. Az étlapok információs tartalma. A táplálkozástudatos 

alapanyagválasztás és azok integrálása.  

Fenntartható táplálkozás: a globális élelmiszerrendszer, a fenntartható mezőgazdaság, 

termelési és fogyasztási hálózatok, a táplálkozás szocio-ökonómiai, fogyasztási, környezeti és 

politikai aspektusai. A táplálkozás és a szegénység, szociális mezőgazdaság, közösségi 

egészségügy, dietetika, wellness és egészségfejlesztés, táplálkozási ügyképviselet, 
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táplálkozási közpolitika, fenntartható élelmiszerrendszerek helyi és globális nézőpontjai a 

táplálkozási problémák megoldásában. 

Táplálkozás és betegség megelőzés: Életkor és táplálkozás, az alultápláltság problémái, 

mérése és értékelése. Anya és csecsemőtáplálkozás. Gyermektáplálkozás. Idősek 

táplálkozása. A táplálkozás alapú betegségek és azok megelőzése, táplálkozásmenedzsment, 

sport és wellness és táplálkozás, munkahelyi jól-léti menedzsment, egészség tanácsadás, 

közösségi táplálkozási programok fejlesztése, vezetése és kutatása.  

Táplálkozás és egészségfejlesztés: Az elhízás problémái egyének, csoportok és közösségek 

esetében. Az elhízás kulturális, környezeti, pszicho-szociális, fizikai és gazdasági tényezői, és 

az ezekkel kapcsolatos politikák. A táplálkozás, az ezekkel kapcsolatos egészségügyi 

foglalkozások, dietetika, wellness és egészségfejlesztés, pszichológia és fizikai 

testgyakorlatok szerepe. Az iskolai táplálkozás, a wellness táplálkozás, súly menedzsment 

szolgáltatások, programok fejlesztése és menedzselése.  

Élelmiszerszolgáltatás menedzsment: Táplálkozási programok menedzselése és felügyelete: 

az élelmiszerszolgáltatások koordinálása, iskolai, egyetemi büfék, menzák, munkahelyi 

éttermek, bentlakásos intézmények táplálkozástervezése. Élelmiszer előkészítés és élelem 

előállítás, szanitációs és biztonsági kérdések, élelmiszertechnológia. Étteremvezetés. 

Üzleti, szociális és vállalkozás menedzsment: a táplálkozási üzletág megismerése, 

táplálkozási vállalkozásfejlesztés, startup szociális média és marketing képességek révén. A 

táplálkozás, a wellness, az élelmiszer szolgáltatások ismerete, kommunikációja, a táplálkozási 

és wellness üzletág, nagykereskedelem, non-profit és for profit vállalkozásainak 

menedzselése. 

7.2. Szakmai kompetenciák:  

7.2.1. Tudás:  

 élelmiszerismeret, élelmiszer előkészítési és feldolgozási ismeretek, az élelmiszer 

feldolgozási elméleteket és technikákat. 

 Ismeri a táplálkozási szolgáltatási iparágakat, a táplálkozás kiegészítő termékeket, az 

alkalmazott táplálkozási létesítményeket, a táplálkozási piac területeit és fogyasztóit. 

 Ismeri az élelmiszer és egészség kapcsolatát, ismeri a táplálkozási innovációk és azok 

felhasználása jellemzőit.  

 Ismeri a táplálkozás és egészséges életmód összefüggéseit, a normál táplálkozás kérdéseit, 

az élelmiszerek tápanyagait, az egészséges lakosság táplálkozási szükségleteit, a 

táplálkozástudomány új irányait. 

 Ismeri az élelmiszerszolgáltatási rendszereket, az élelmiszerszolgáltatási modelleket és 

létesítményeket, a menütervezés nézőpontjait, modelljeit és standardjait, a normál menük 

dietetikus módosításait, az élelmiszer előállítás folyamatait a szolgáltató szervezetekben. 

 Ismeri az élelmiszermenedzsment rendszereken belül az alkalmazott 

táplálkozástudományi szolgáltatásokat, és a szolgáltatási rendszerek menedzselését. 

 Ismeri az élelmiszerszolgáltatási rendszerek HR folyamatait, pénzügyi és üzleti 

menedzsmentjét. 

 Ismeri az alkalmazott táplálkozástudományi szolgáltatások marketing és promóciós 

modelljeit, akcióit, és az élelmiszer-és táplálkozástudomány széles nyilvánosságot érintő 

ismeretterjesztő módszereit. 

 Ismeri az élelmiszerbiztonság és a táplálkozási szolgáltatási tevékenység 

minőségmenedzsment modelljeit, folyamatait és eljárásait. 

 

7.2.2. Az alkalmazott táplálkozástudományi menedzser képes 

 az egészséges gyermek, felnőtt, idős táplálkozási szükségleteinek leírására, 
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 alkalmas rutin jellegű táplálkozási szükséglet felmérésére, képes arra, hogy különbséget 

tegyen az alultápláltság, rossz táplálkozás, táplálkozási zavarok közötti különbségtételre, 

képes táplálkozási gondozási programok kialakítására. 

 Képes a közösségi táplálkozási programok megismerésére, bevezetésére és alkalmazására 

a gyermekétkeztetés, a sport, az idősügy, a fogyatékkal élők normál táplálkozása esetében.  

 Ismeri a klinikai táplálkozás témaköreit, a dietetika területét, a személyes gondozási terv 

kialakítását, képes a kliens táplálkozása ellenőrzésére, és arra, hogy felismerje a dietetikai 

szolgáltatásban részesült személyek koordinációs szükségleteit. 

 Képes alkalmazott táplálkozástudományi menük megtervezésére, megfelelő kritériumok 

és útmutatások mentén, képes normál menük módosított étrendűvé alakítására, 

 Képes megfelelő élelmiszer nyersanyagok beszerzésére, raktározására és a termékút 

követésére, a beszerzés ellenőrzésére 

 Képes a megfelelő technológiák és eszközök szükségleteinek meghatározására és 

beszerzésére 

 Képes az élelmiszer előállítás ellenőrzésére, a receptfejlesztésre és standardizációra 

 Képes az étel minősége, adagja és megfelelősége auditálására 

 Képes a tisztaság és takarítás megfelelősége ellenőrzésére 

 képes a munkahelyi biztonság és technológia standardjainak és dokumentációjának 

betartására, 

 képes stratégiai tervezésre, a stratégiák mögötti célképzés és alapelvek meghatározására 

 képes a munkafolyamatok és munkakörök meghatározására, az egységek közötti 

koordinációra 

 képes hatékony üzleti tervezésre és a pénzügyi megtérülés menedzselésére, képes 

megfelelő szoftverek alkalmazására, költségvetés tervezésre, pénzügyi statisztika és 

teljesítmény indikátorok meghatározására. 

 képes a HR szükségletek megtervezésére, a felvételre, munkakörök kialakítására, 

teljesítmény standardok meghatározására a munka folyamatában való képzésre és 

munkaerő fejlesztésre. 

 Képes marketing kezdeményezések kialakítására és megvalósítására. 

 Képes minőségügyi modellek, rendszerek bevezetésére, alkalmazására, és a kapcsolódó 

mérések és értékelések elvégzésére. Képes a táplálkozási programok hatásértékelésére. 

Képes a HAACCP követelmények betartására és az élelmiszerkockázatok kezelésére és 

megelőzésére. 

 Képes új és innovatív megoldások, funkcionális és SMART ételek, szolgáltatások, 

bevezetésére, promóciójára és elterjesztésére. 

7.2.3. Attitűd: 

A hallgató:  

 nyitott tudásának színvonalon tartására, a szakterületén új eredmények 

befogadására, törekszik az újdonságok megismerésére, megértésére, 

alkalmazására, 

 értéknek tekinti az egészséges életmódot és az életminőséget, az egészséges 

táplálkozást, valamint rendelkezik az egészségtudatos ember szemléletével,  

 elkötelezett az élelmiszer-minőség, élelmiszerbiztonság, valamint az egyén és a 

társadalom egészségét támogató, környezetbarát megoldások iránt, 

 érzékeny és nyitott az egészséges táplálkozás iránt, felelősségteljesen áll hozzá a 

táplálkozás problémáihoz, törekszik azok elemzésére és megoldására, 

 tiszteletben tartja mások táplálkozással kapcsolatos vallási, etnikai és morális 

érzékenységét, 

 tudatosan vállalja a dietetika szakma etikai normáit. 
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7.2.4. Autonómia és felelősség:  
A hallgató: 

 önállóan végzi szakmai feladatait és bővíti szakmai ismereteit, 

 alkalmas szakmai táplálkozástudomány etikai kódexek mentén való cselekvésre, 

 képes tudását, ismereteit bővíteni, 

 képes hitelesség megteremtésére, 

 alkalmas problémák megoldására és döntéshozatali képessége fejlett, 

 képes a menedzsment stílusok és vezetési stílusok megválasztására és 

demonstrálására 

 képes megfelelő időmenedzsmentre 

 képes a kiszámítható munkavégzésre, és alkalmas a felelős elszámoltatásra 

 képes új helyzetekhez adaptálódni, kezdeményezni, újítani 

 képes hatékony írott és szóbeli , nem  verbális kommunikációra. 

8. A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető 

szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:  
8.1. Alapozó ismeretek: 10-15 kredit: 

Élelmiszer gasztronómiai és táplálkozási ismeretek, menedzsment ismeretek 

8.2. Szakmai törzsanyag: 40-45 kredit: 

Üzletági ismeretek: Alkalmazott táplálkozástudományi üzletág, szolgáltatások, 

létesítmények, vevők, fogyasztók, intézmények, egységek menedzselése, 

szolgáltatásmenedzsment, vevői kapcsolatok fejlesztése. Alkalmazott 

táplálkozástudományi szolgáltatások gyakorlata: kereskedelmi, élelmiszer előállítási, 

szolgáltatásszervezési, élelmiszerbiztonsági és ellenőrzési, média-kommunikációs 

gyakorlatok (legalább 2) Táplálkozási programok közpolitikája (élelmiszerbiztonság, 

élelmiszersegélyezés, közegészségügyi táplálkozási programok, csecsemő-és gyermek, 

idősügyi, stb. speciális programok) 

 

8.3. Szakdolgozat: 5 kredit 

8.4. Elmélet és gyakorlat: 40 %-60% 

 


