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Tárgy: Nyerstej mintavevő tanfolyam 

 

 

Tisztelt Partnerünk! 
 

 

Az Európai Uniós követelményeknek megfelelően a felvásárolt tej árkonzekvens minősítésével 

kapcsolatos mintavételhez és a kvótaévre vonatkozó átlag zsírtartalom meghatározásához a 

mintavevőknek képesítésre van szüksége, melyet az 16/2008. (II.15.) FVM-SZMM együttes rendelet 

4§ (6) bekezdés szabályozása megkövetel a termelőktől. A képzés ÁFA köteles, mely nem tartozik a 

Felnőttképzési törvény hatálya alá. E képesítés megszerzéséhez nyerstej mintavevő tanfolyamot 

indítunk 2017. március 27-30. (hétfő - csütörtök) közötti időpontban. 

A tanfolyami képzést a SZE MÉK Élelmiszertudományi Tanszékének oktatói és a Magyar Tejgazdasági 

Kísérleti Intézet Kft. (MTKI) szakemberei végzik, akiktől a hallgatók naprakész információkhoz 

juthatnak a tejipart érintő kérdésekben.  

Alapképzésre jelentkezők esetében: 

 A tanfolyam időpontja: 2017. március 27. (hétfő) 13.00 óra – 2017. március 30. (csütörtök) 13.00 

óráig. 

 Helye: Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Biotechnológiai 

Oktató és Kutató Központ, 9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2.  

 A tanfolyam díja: 69.900,- Ft/fő + áfa (bruttó 88.773 Ft), mely összeg a tanfolyamszervezés, az 

előadások, a gyakorlatok, a tananyag és a vizsga költségeit tartalmazza. 

 Az alapképzésen résztvevők előadásokat hallgatnak, és laboratóriumi gyakorlatokat végeznek. A 

tanfolyam utolsó napján írásbeli (teszt), szóbeli és gyakorlati vizsgát tesznek, majd sikeres vizsgát 

követően igazolást (tanúsítványt) kapnak. 

Továbbképzésre jelentkezők esetében: 

 A tanfolyam időpontja: 2017. március 29. (szerda) 08.00 óra – 2017. március 30. (csütörtök) 13.00 

óráig. 

 Helye: Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Biotechnológiai 

Oktató és Kutató Központ, 9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2.  

 A tanfolyam díja: 69.900,- Ft/fő + áfa (bruttó 88.773 Ft), mely összeg a tanfolyamszervezés, az 

előadások, a gyakorlatok, a tananyag és a vizsga költségeit tartalmazza. 

 A továbbképzős résztvevők előadást hallgatnak, és laboratóriumi gyakorlatokat végeznek. A 

tanfolyam utolsó napján írásbeli (teszt) vizsgát tesznek, melyhez tisztelettel kérjük a résztvevőket, 

hogy frissítsék fel a témával kapcsolatos – korábban megszerzett – elméleti tudásukat. A sikeres 

vizsgát követően igazolást (tanúsítványt) kapnak. 

 



A vizsga az írásos anyagból és az előadásokon, valamint gyakorlatokon elhangzottakból áll. A 

tananyag letölthető a Mosonmagyaróvár Koordinációs Központ honlapjáról („Tejmintavevő 

tanfolyam” fül) ict.sze.hu/tananyagok (Tananyag: „A minőségi tejtermelés alapjai”, valamint „A 

nyers tej árkonzekvens minősítésének vizsgálati módszerei”).  

 

Kérjük, hogy a letöltött tananyagot, jegyzetfüzetet és írószert hozzon magával!  

 

A jelentkezési lap visszaküldési határideje: 2017. március 20. 

A tanfolyam díjának teljesítése az alábbi módon történik: 

Miután a képző intézmény megkapta a hiánytalanul kitöltött és határidőre beérkezett jelentkezési 

lapot, válasz e-mailben megküld (a jelentkezési lapon feltüntetett e-mail címre) egy 6 számjegyből 

álló kódot, melyet az utalásnál a tanfolyamon résztvevő nevével együtt a közlemény rovatba fel kell 

tüntetni. 

 

A tanfolyam ideje alatt a szállás és az étkezés szervezése egyénileg történik.  

 

Szállás lehetőségek az interneten: http://www.szallasinfo.hu/szallasok/mosonmagyarovar.php 

 

 

Amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel a képzéssel kapcsolatosan kérem, az alábbi 

elérhetőségek egyikén szíveskedjenek érdeklődni: 

 

 Jankó-Knapp Gabriella e-mail: janko-knapp.gabriella@sze.hu; Tel.: 0696/566 782 

 Réder Krisztina e-mail: reder.krisztina@sze.hu; Tel.: 0696/566 781. 

 
 
 
 
Mosonmagyaróvár, 2017. február 20. 
 
 
 
 

Dr. Vér András 
képzés szakmai vezetője 
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