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NYÍREGYHÁZI EGYETEM MŰSZAKI ÉS AGRÁRTUDOMÁNYI 

INTÉZETÉNEK AGRÁR- és AGRÁRMŰSZAKI IRÁNYULTSÁGÚ 

KÉPZÉSEI - 2021

Felsőoktatási szakképzések (FOSZK) (4 félév):

1. Mezőgazdasági FOSZK (szakképzettség: felsőfokú
mezőgazdasági mérnökasszisztens)

2. Gyógy- és fűszernövények FOSZK (szakképzettség:
felsőfokú gyógynövény technológus) – előkészületben!

Alapképzési szakok (BSc) (7 félév):

1. Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak
(szakképzettség: mezőgazdasági mérnök)

2. Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
alapképzési szak (szakképzettség: mezőgazdasági és
élelmiszeripari gépészmérnök)



Felvételi követelmények – BSc – 2021

Jelentkezési határidő: 2021. február 15. (ld. www.felvi.hu).

Választható érettségi tárgyak: ld.

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/me

ghirdetes.php?meg_id=4984&elj=21a

A bejutáshoz minimum 280 pont és 1 emelt szintű érettségi

szükséges!

A képzések nappali és levelező tagozaton is indulnak. Államilag

finanszírozott képzésen nincs tandíj, költségtérítéses képzésen

nappalin 325.000 Ft/félév, levelezőn 325.000 Ft/félév.

A képzési idő 3,5 év (6+1=7 félév). Gyakorlatközpontú képzés

(naposi, hetesi, nyári gyakorlatok, 1 félév összefüggő gyakorlat az

egyetem tangazdaságában és külső gyakorlóhelyeken).

Kollégium, ösztöndíj elérhető.

A képzés duális és kooperatív formában is indul (ld.

www.dualisdiploma.hu).

A diplomához nyelvvizsga szükséges.

Tovább lehet tanulni mesterképzésben (MSc), az ország bármely
egyetemén, vagy szakmérnöki szakirányú továbbképzéseken.



Ingyenes felkészítő tanfolyam emelt 

szintű érettségire – 2021. januártól

A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi

Intézetének Agrártudományi és Környezetgazdálkodási

Tanszéke emelt szintű érettségire való ingyenes

felkészítő on-line tanfolyamot tart a választható érettségi

vizsgatárgyak közül mezőgazdasági alapismeretek

tárgyból 2021. január 11-től 2021 áprilisáig.

A képzésről érdeklődni, arra jelentkezni Pelachné Erdősi

Mariannál lehet az erdosi.marianna@nye.hu címen.

Az emelt szintű érettségire kiváló szakmai képességekkel

rendelkező egyetemi oktatók készítik fel a jelentkezőket!

Részletes információk, a képzési ütemterv a

http://www.nye.hu/mati/ weboldalon található!



Felvételi követelmények – FOSZK – 2021

Jelentkezési határidő: 2021. február 15. (ld. www.felvi.hu).

Választható érettségi tárgyak: bármelyik két érettségi

vizsgatárgy (ld. www.felvi.hu). Felvételi minimum pontszám

240, emelt szintű érettségi nem szükséges!

A képzések nappali és levelező tagozaton is indulnak.

Államilag finanszírozott képzésen nincs tandíj, költségtérítéses

képzésen nappalin 200.000 Ft/félév, levelezőn 200.000 Ft/félév.

A képzési idő 3,5 év (6+1=7 félév). Gyakorlatközpontú képzés

(naposi, hetesi, nyári gyakorlatok, 1 félév összefüggő gyakorlat az

egyetem tangazdaságában és külső gyakorlóhelyeken).

Kollégium, ösztöndíj elérhető.

Oklevélhez nem kell nyelvvizsga, nem kell szakdolgozatot

írni!

Tovább lehet tanulni mezőgazdasági mérnöki vagy a
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési
(Bsc) szakunkon, 90 kredit beleszámít a BSc képzésbe!



Valamennyi agrár- és agrárműszaki képzés 

gyakorlatorientált! (60-70%)



GYAKORLATI OKTATÁSI BÁZISOK AGRÁR 

SZAKTERÜLETEN

– Tangazdaság (220 ha) 

– Laboratóriumok (8+10) 

– Tanműhelyek (4) 

– Géppark, műszerpark 

– Nyitott és fedeles lovarda 

– Botanikus kert 

– Mezőgazdasági és ipari üzemek (szerződések 

alapján)

KIVÁLÓ GYAKORLATI KÉPZÉS!!!



Duális képzési modell a 

Műszaki és Agrártudományi Intézetben

Duális képzés: Az egyetem és a vállalatok együttműködésével

megvalósuló gyakorlatorientált képzés. 

– Az elméleti képzés az egyetemen, a gyakorlati képzés a 

vállalatnál folyik (110 nap/év).

– A hallgatók a teljes tanulmányi időre (3,5 év) - hallgatói 

munkaszerződést kötnek a vállalattal, melyért rendszeres havi 

anyagi juttatást (minimálbér 60%-a) kapnak.

– A  duális hallgatók az egyetemi képzésen túl lényegesen több

gyakorlati tapasztalatra tesznek szert, ezért munkaerő-piaci 

esélyeik nagymértékben megnőnek!

– A képzés kemény kihívást, sok pluszmunkát jelent számukra, ám 

cserébe vonzó és biztos elhelyezkedési lehetőséget is 

garantál.



Kooperatív képzési modell a 

Műszaki és Agrártudományi Intézetben

Kooperatív képzés: Az egyetem és a vállalatok

együttműködésével megvalósuló gyakorlatorientált

képzés.

– Az elméleti képzés az egyetemen, a gyakorlati képzés a

vállalatnál folyik (70 nap/képzés).

– A hallgatók a 4. félévtől kapcsolódhatnak be a képzésbe.

– A hallgatók hallgatói munkaszerződést kötnek a vállalattal,

munkájukért anyagi juttatásban részesülnek.

– A kooperatív képzés hasonló előnyökkel jár, mint a duális

képzés: a hallgatók több gyakorlati tapasztalatra tesznek

szert, ezért munkaerő-piaci esélyeik nagymértékben megnőnek!



Elhelyezkedési lehetőségek agrárdiplomával

– Mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek

munkájának irányítása, szervezése.

– Élelmiszer-feldolgozóipar, kereskedelem, egyéni és

kisvállalkozások, szakigazgatás, közigazgatás.

– Szaktanácsadói, szakértői munkavégzés (termésbecslés,

kárfelmérés, takarmányozás, gépesítés területén).

– Személyzeti tanácsadás az agrármarketing területén (akár

külföldön is).

– Agrárcikkek forgalmazása, szállítmányozása, logisztika.

– Kutatói tevékenység: termesztendő növények kutatása,

termesztési módok kidolgozása és alkalmazása, talajjellemzők

vizsgálata, nemesítés, stb.

Továbbtanulás mesterképzési szakokon (MSc):

agrármérnök, vidékfejlesztési agrármérnök,

környezetgazdálkodási agrármérnök, élelmiszeripari mérnök,

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök, kertészmérnök.



Miért érdemes a Nyíregyházi Egyetemet választani?

− könnyen megközelíthető megyeszékhely, kulturált környezet,

− modern infrastruktúra,

− korszerű laboratóriumok, műhelyek,

− számítógépes termek,

− teljes wi-fi lefedettség,

− könyvtár,

− felújított kollégiumok,

− sportolási lehetőségek,

− eseménydús diákélet. FACEBOOK.COM/NYIREGYHÁZIEGYETEM



Jelentkezz agrár- vagy agrárműszaki jellegű 

képzéseinkre a Nyíregyházi Egyetemre!

Intézeti honlap: 

www.nye.hu/mati

Agrárképzéseink honlapja:

www.nye.hu/agrtud

Duális képzéseink honlapja:

www.nye.hu/nyirdual


