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Szeptembertől az újon-
nan akkreditált hivatá-
sos repülőgép-vezetői 
szak is beindulhat.
NYÍREGYHÁZA. A Nyíregyházi 
Egyetemen és jogelődjeiben 
1968 óta folyik hivatásos re-
pülőgép-vezető képzés – tájé-
koztatta lapunkat dr. Sikolya 
László tanszékvezető, majd 
hozzátette: kezdetben mező-
gazdasági, majd kereskedel-
mi, 8 éve pedig közforgalmi 
pilótaképzés folyik, 5 éve már 
csak önköltséges formában. 
Szeptembertől „Hivatásos re-
pülőgép-vezetői” elnevezéssel 
indul a szak, 20 fős beiskolá-
zási létszámmal. Eddig több 
mint 600-an végeztek pilóta-
ként, jelentős részük légitársa-
ságoknál repül a világ minden 
részén, de főleg Európában és 
Ázsiában. Az elméleti képzés 
az egyetemen, a gyakorlati 
képzés pedig a nyíregyházi 
repülőtéren folyik. A légitársa-
ságok színvonalasnak tartják 
az egyetemen folyó pilótakép-
zést, és igényt tartanak az itt 
végzettekre. Jelenleg Európá-
ban pilótahiány van, így biztos 
jövő vár az egyetemen végzett 

pilótákra  is – mondta dr. Siko-
lya László.

Tovább színesedő paletta
– Szeptembertől a képzési 
palettánk még tovább színe-
sedik, elindulhat a járműmér-
nöki szak is – emelt ki még 
egyet az újdonságok közül dr. 
Kovács Zoltán. A Nyíregyházi 
Egyetem Műszaki és Agrártu-

dományi Intézetének vezetője 
szerint az említett szak azért is 
lesz piacképes, mert hazánk-
ban több autógyártó cég végez 
termelő munkát, a régióban 
pedig számos márkaszerviz 
is működik, így a szakon vég-
zett hallgatók az otthonukhoz 
közel találhatnának munkát. 
Hozzátette: örömteli, hogy 
az agrárképzések (mezőgaz-

dasági mérnöki, mezőgazda-
sági és élelmiszeripari gépé-
szmérnöki szakok) esetében 
nőtt az állami helyek száma, 
ez elismerése a szakmai, gya-
korlatorientált képzésnek és 
a napjaink piacgazdaságában 
tökéletesen hasznosítható tu-
dásanyagnak, amit az egyetem 
a hallgatók felé átad. 

Dr. Szigeti Ferenc, az egye-
tem Műszaki Alapozó, Fizika 
és Gépgyártástechnológia In-
tézeti Tanszékének tanszék-
vezetője, egyben a gépészmér-
nöki szak felelőse elmondta: a 
jelenlegi oktatási rendszerük 
négy szakon is a duális képzés-
re épül, 19 vállalkozással kö-
töttek együttműködési meg-
állapodást. – A duális képzés 
a felsőoktatás és a vállalatok 
igényének összehangolásán 
és szoros együttműködésén 
alapuló, gyakorlatorientált 
képzési forma. Az elméleti 

ismereteket az egyetemen, a 
gyakorlati tudást, közel 3000 
órában, a szakképzettségük-
nek megfelelő partner cégek-
nél sajátítják el a hallgatók. 
A vállalatok a felsőoktatási 
intézmény tananyagához szo-
rosan illeszkedve, gyakorlati 
képzés keretében oktatják a 
hallgatókat. Lehetőség van 
arra is, hogy a végzett hallga-
tó annál a vállalatnál helyez-
kedjen el, ahol a duális képzés 
gyakorlati részét teljesítette 
– fejtegette a képzési rendszer 
előnyeit dr. Szigeti Ferenc.

Duálissá válna a képzés
Jelentősen megnőtt az érdek-
lődés az elmúlt évben az agrá-
rjellegű képzéseink (mezőgaz-
dasági mérnöki alapképzési 
szak, mezőgazdasági mérnöki 
felsőoktatási szakképzés) iránt 
– osztotta meg örömét Prof. Dr. 
Simon László szakfelelős, tan-
székvezető. 

– Képzési portfóliónkat idén 
az úgynevezett duális képzés-
sel szeretnénk bővíteni. A me-
zőgazdasági mérnökképzéssel 
foglalkozó oktatók kiemelt 
feladatuknak tartják a színvo-
nalas oktatómunka mellett, 
hogy olyan kutatási feladato-
kat vállaljanak fel, melyek a 
térség agráriumának fejleszté-
sét szolgálják. Az energetikai 
célra termesztett növények 
(például a fűz, olasznád és az 
akác) mellett a térség gazdái 
által legnagyobb felületen 
termesztett szántóföldi növé-
nyek, főként a búza és a kuko-
rica tápanyag-utánpótlását is 
tanulmányozzák fényszobás 
és szabadföldi nagyparcellás 
kísérletekben. A kor követel-
ményeinek megfelelően olyan 

újszerű nitrogén műtrágyák 
hatásait vizsgálják – az ország 
legnagyobb műtrágya-elő-
állítójának támogatásával 
– melyek a korábban alkalma-
zottakénál jóval kisebb kör-
nyezetterhelést okoznak. Fon-
tosnak tartják továbbá, hogy 
a legújabb tudományos ered-
ményeket konferenciákon is-
merjék meg, illetve ankétokat, 
tanácskozásokat szervezze-
nek. Az elmúlt év kiemelke-
dő eseménye volt a Nyíregy-
házi Egyetemen októberben 
megszervezett őshonos- és 
tájfajtákkal, ökotermékekkel, 
egészséges táplálkozással, 
vidékfejlesztéssel foglalkozó 
konferencia, mely közel száz 
érdeklődőt vonzott. A kon-
ferencia azon célja, hogy rá-
világítson a vidékfejlesztés, 
az ökotermesztés és az egész-
ségügy megkerülhetetlen 
kapcsolódási pontjaira a táj-
fajtákat helyezve a fókuszba, 
teljes mértékben megvalósult. 
Diákok számára is szerveznek 
évente ún. tudományos diák-
köri konferenciákat a Műsza-
ki és Agrártudományi Intézet 
oktatói. A legutóbbi ilyen 
eseményen az Ungvári Álla-
mi Egyetem Biológiai Karán 
tanuló hallgatók is tartottak 
több előadást, és elindultak a 
két intézmény közös kutatásai 
is – mondta Dr. Simon László.
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Szárnyra kaphat a Nyíregyházi Egyetem

A gyakorlati képzésben részt vevő egyetemi hallgatók FOTÓ: EGYETEM

Hangsúlyossá vált az ökotermesztés
Dr. Szabó Béla az egyetem 
tangazdaságának vezetője 
határozottan jelentette ki: 
követik a mezőgazdasági 
trendeket, a 250 hektáron, 
elsősorban szántóföldi nö-
vénytermesztéssel foglalkozó 
tangazdaság fókuszába egy-
re inkább az ökotermesztés 
kerül. Azzal, hogy területeik 
több mint fele ökológiai mód-

szerekkel művelt 2. éves átál-
lási terület, az egyre nagyobb 
jelentőséggel bíró biogazdál-
kodás oktatásának is hiteles 
gyakorlati bázisává váltak. 
Gyümölcsösük szintén átállási 
terület, elsősorban a metszési 
és a napos gyakorlatok szín-
tere. A gyakorlati és a kutató-
munkába a hallgatókat is be-
vonják, akik – többek közt –  a 

zöldtrágyázás előnyeivel és a 
másodvetésű növények ter-
mesztésével is megismerked-
hetnek. – A Nyírség gyengébb 
minőségű talaján termeszt-
hető növényekkel is kísérle-
tezünk, tápanyag-visszapótlá-
si kísérleteket végzünk. Évről 
évre dominánsabb az öko-vo-
nal – sorolja a tangazdaság 
erősségeit Dr. Szabó Béla.

Az agrárkép-
zések eseté-

ben nőtt az 
állami he-
lyek száma. 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN


