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NYÍREGYHÁZI EGYETEM 

MŰSZAKI ÉS AGRÁRTUDOMÁNYI INTÉZET 

 KÉPZÉSEI 

 Felsőoktatási szakképzések (4 félév) 

 Alapszakok (BSc) (7 félév) 

 Mesterszakok (MSc, MA) (4 félév ill. 10 félév) 

 Szakirányú (szakmérnöki) továbbképzések  

       (2, 3 vagy 4 félév) 

 

 

 



FOSZK 

(mezőgazdasági) 

GM, KM, MG, MM, JM, HRV 

Fizika tanár 

Mérnöktanár 
MUNKA 

PhD 
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Mit tanulhatsz a Nyíregyházi Egyetem  

Műszaki és Agrártudományi Intézetében? 

Idő (év) 6 

A Egyetemen számos más képzés is 

elérhető! 

Szakmérnök 

(többféle) 
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BSc 

Mester 

A főbb képzési típusok időtartama és egymásra épülése 



 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

(ha nincs elég pontod a BSc képzéshez) 

- Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzési szak 

- Műszaki felsőoktatási szakképzési szak 

 

2018-ben a minimum pontszám 240 a FOSZK szakokon.     

3+1 félév (2 év) – 120 kredit; 

 

A 4. félév összefüggő szakmai gyakorlat. 

 

Lehetőség van a tantárgyak beszámítására a BSc    

képzésbe, 60-90 kredit érték között.  

FOSZK 



 MEZŐGAZDASÁGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (FOSZK) 

- 3+1 félév (2 év) – 120 kredit (államilag finanszírozott képzésben 

nincs tandíj, költségtérítés nappalin 120.000 Ft, levelezőn 100.000 

Ft) 

- 4. félév összefüggő szakmai gyakorlat  (tangazdaságban és külső 

gyakorlóhelyeken) 

- gyakorlat-centrikus képzés (naposi, hetesi, nyári gyakorlatok, 1 

félév összefüggő gyakorlat) 

- az oklevélhez nem kell nyelvvizsga, nem kell szakdolgozatot írni, 

diákigazolvány jár 

-  továbbtanulási lehetőség a mezőgazdasági mérnök (BSc) 

alapszakon, 89 kredit beleszámít a képzésbe! 

- az oklevélben szereplő felsőfokú szakképzettség megnevezése: 

felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens 

Felvételi (2018): 

Vagy megduplázzátok a középiskolai eredmények alapján kapott tanulmányi pontokat, 

vagy összeadjátok a tanulmányi és az érettségi pontokat, vagy az érettségi pontszámot 

kétszerezitek. A három lehetőség közül azt kell választani, amely a jelentkező számára a 

legelőnyösebb. Érettségi tárgyak: a két legjobban sikerült érettségi vizsga eredményét 

veszik figyelembe pontszámításkor + többletpontok (pl. nyelvvizsga, emelt szintű 

érettségi)  maximum 400 pont. 2018-ben a minimum pontszám 240 a FOSZK 

szakokon. 



 

Alapszakok (BSc) az Intézetben: 

 

1. GM: Gépészmérnöki alapképzési szak  

2. KM: Közlekedésmérnöki alapképzési szak  

3. MG: Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari            

gépészmérnöki alapképzési szak  

4. MM: Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak 

5.  JM: Járműmérnöki alapképzési szak 

6.  Hivatásos repülőgép vezető alapképzési szak 

 

GM, KM, MG, MM, JM 



Mindegyik alapszakra érvényes: 

 

 2018-ban a minimum pontszám 280 a BSc szakokon 

 A képzések nappali és levelező tagozaton is indulnak 

 Államilag finanszírozott képzésen nincs tandíj, 

költségtérítéses  nappali tagozaton 220.000 Ft/félév,  

levelező tagozaton 190.000 Ft/félév. 

 A képzési idő 3,5 év (6+1 félév) 

 Kollégium, ösztöndíj elérhető 

 Gyakorlatközpontú képzés (sok a gyakorlat) 

 GM, KM, MG, MM és gazdálkodási és menedzsment 

szakokon duális képzés is indul 

 MM szakon 2018-tól először indul duális képzés 

 A diplomához nyelvvizsga szükséges 

 Tovább lehet tanulni mesterképzésben, az ország 
bármely egyetemén 

GM, KM, MG, MM, JM, HRV 



Az alapszakok sajátos jellemzői GM, KM, MG, MM 

Oklevélben szereplő 

szakképzettség neve 
Szakirányok 

(specializációk) 

A képzésben szereplő gyakorlat 

GM 

gépészmérnök 

gyártástechnológiai 

járműgépész 

minőségbiztosítási 

hegesztési és forgácsolási gyakorlatok az 

egyetem műhelyeiben,  

3 féléven keresztül üzemi gyakorlatok,  

egy 6 hetes nyári üzemi gyakorlat; 

KM 

közlekedésmérnök 

járműgépész 

műszaki logisztika 

ipari és/vagy szolgáltató és kereskedelmi 

cégeknél 6 hetes gyakorlat 

MG 

mezőgazdasági és 

élelmiszer-ipari 

gépészmérnök 

gépüzemeltetés 

agrárinformatika 

nyári gyakorlatok,  

1 félév összefüggő gyakorlat a 

tangazdaságban és külső 

gyakorlóhelyeken 

MM 

mezőgazdasági 

mérnök 

integrált mezőgazdasági   

technológiák 

ökológiai gazdálkodás 

nyári gyakorlatok,  

1 félév összefüggő gyakorlat a 

tangazdaságban és külső 

gyakorlóhelyeken 

 

 



Az alapszakok sajátos jellemzői JM, HRV 

Oklevélben szereplő 

szakképzettség neve 
Szakirányok 

(specializációk) 

A képzésben szereplő gyakorlat 

JM 

járműmérnök 

járműgyártás hegesztési és forgácsolási gyakorlatok az 

egyetem műhelyeiben,  

3 féléven keresztül üzemi gyakorlatok,  

egy 6 hetes nyári üzemi gyakorlat; 

HRV 

hivatásos 

repülőgép-vezető  

 

közforgalmi repülőgép-

vezetői 

Tréner Kft.; 40 óra szimulátoros és 160 óra 

légi repülés. 

Mérnöktanári mesterszak (osztatlan tanárképzés) 

Gépészmérnöki Bsc oklevélre épül. 

3 + 1 félév oktatási gyakorlat a képzési idő. 
 



MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK ALAPSZAK (BSc.) 

Felvételi (2018):  

Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy 

egy idegen nyelv (angol, német) vagy informatika vagy kémia vagy 

matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy 

(elektronikai, építészeti és építési, faipari alapismeretek, gépészeti, 

informatikai, kereskedelmi és marketing, környezetvédelmi-vízgazdálkodási, 

közgazdasági, közlekedési alapismeretek, mezőgazdasági alapismeretek) 

vagy a képzési területnek megfeleltethető szakmacsoport szerinti vizsgatárgy. 

Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.  

Aki 280-nél kevesebb pontot szerez, sem állami ösztöndíjas, sem önköltséges 

formában nem tanulhat.  

Gyakorlat-centrikus képzés (naposi, hetesi, nyári gyakorlatok, 1 félév 

összefüggő gyakorlat a tangazdaságban és külső gyakorlóhelyeken) 

 nyelvvizsga kell az oklevélhez (diákigazolvány, ösztöndíj, kollégium van) 

 továbbtanulási lehetőség szakmérnöki és MSc képzéseken 

 

Képzésünk a független értékelések alapján országosan a 

legjobb 1/3-ba tartozik, azonos szakokkal összehasonlítva! 



 

 

 

 

GYAKORLATI OKTATÁSI BÁZISOK AGRÁR 

SZAKTERÜLETEN 

 

  Tangazdaság (220 ha) 

 Automatizált fóliaház  

 Laboratóriumok (8+10)  

 Tanműhelyek (4) 

 Géppark 

 Nyitott és fedeles lovarda 

 Botanikus kert 

 Mezőgazdasági és ipari üzemek  

(szerződések alapján) 
 

KIVÁLÓ  GYAKORLATI  KÉPZÉS!!! 



TANGAZDASÁG 

220 ha területen 



Hegesztő szimulátor CAD-CAM labor 

CNC labor 

 MŰHELYEK, LABORATÓRIUMOK 

3D nyomtató 



TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR 

 Lehetőség az Intézetben folyó kutatómunkába való 

bekapcsolódásra. 

 Publikációs és konferencia részvételi lehetőségek. 

 Intézményi és országos TDK konferenciákon való részvételi 

lehetőség. 



HALLGATÓI EREDMÉNYEK 

Pneumobil 

 2012 Eger 

Autonóm gokart építés 

„Go-Kart, Go-Bosch 2016” 

Budapest  abszolút VII. helyezés  

Tésztahíd-építő 

világbajnokság 



Duális képzési modell a Műszaki és Agrártudományi Intézetben 

Duális képzés: Az egyetem és a vállalatok együttműködésével  

megvalósuló gyakorlatorientált képzés.  

Jellemzői: 

 Az elméleti képzés az egyetemen, a gyakorlati képzés a vállalatnál folyik. 

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

kötnek a vállalattal, melyért 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.  

Felvételi (2018): 

A végzős középiskolások 2018 februárjáig jelentkezhetnek szakjainkra a duális képzés 

megjelöléssel! A Nyíregyházi Egyetemre a duális szakra jelentkező  hallgatónak 

közvetlenül kell  jelentkeznie (2018.máj.31-ig) egy vagy több céghez  duális képzésre.  

Jelentkezést követően a cég felvételi elbeszélgetés keretében felvételizteti a hallgatót 

(2018. június 30-ig). A cég a felvételi eredményét közli a hallgatóval és a Nyíregyházi 

Egyetemmel (2018. júl.5-ig).  

Ha a duális cégnél betöltetlen hely marad: 2018.júl. 23.-szept. 1-ig  új felvételi és 

pótfelvételi eljárás a duális szakra felvettek számára. 

 

 

 

 

 

 

 



JELENLEGI DUÁLIS SZAKJAINK 

 Gépészmérnöki alapképzési szak 

 Közlekedésmérnöki alapképzési szak 

Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 

alapképzési szak 

 Gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak 

 

2018 őszétől indul: 

Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak 

 

 

További részletes információk a duális képzésről: 

www.dualisdiploma.hu 

www.nye.hu/nyirdual 

 

 

 



Jelentkezz agrár vagy műszaki jellegű 

képzéseinkre a Nyíregyházi Egyetemre! 

 

 
Intézeti honlap:  

www.nye.hu/mati 

 

Agrárképzéseink honlapja: 

www.nye.hu/agrtud 

 

A duális képzéseink honlapja: 

www.nye.hu/nyirdual 

 


