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 KÉPZÉSEI 

 Felsőoktatási szakképzések  (3+1 félév) 

 Alapszakok (BSc)    (6+1 félév) 

 Mesterszakok (MSc)    (4 félév) 

 Szakirányú (szakmérnöki) továbbképzések  

       (2 vagy 3 félév) 

 

 

 



 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK (FOSZK)  

2013 SZEPTEMBERTŐL 

 

 

1. Mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzés 
(3+1 félév, nappali és levelező tagozat, keretszám: 15 nappali és 10 

fő levelező tagozaton, állami finanszírozás és költségtérítéses 

képzés:100000 Ft/félév) 

 2013  min. 200 pont kell  a bejutáshoz 

 gyakorlat-centrikus képzés (naposi, hetesi, nyári 

gyakorlatok, 1 félév összefüggő gyakorlat a 

tangazdaságban és külső gyakorlóhelyeken) 

 nem kell nyelvvizsga, nem kell szakdolgozatot írni, 

diákigazolvány jár 

 továbbtanulási lehetőség a mezőgazdasági mérnök 

(BSc) alapszakon, 90 kredit beszámít a képzésbe! 

 az oklevélben szereplő felsőfokú szakképzettség 

megnevezése: felsőfokú mezőgazdasági mérnök 

asszisztens 

 
 

 



 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK (FOSZK)  

2013 SZEPTEMBERTŐL 

 

 

2. Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök 

felsőoktatási szakképzés    
(3+1 félév, nappali és levelező tagozat, keretszám: 15 nappali és 10 

fő levelező tagozaton, állami finanszírozás és költségtérítéses 

képzés:100000 Ft/félév) 

 2013  min. 200 pont kell  a bejutáshoz 

 gyakorlat-centrikus képzés (nyári gyakorlatok, 1 félév összefüggő 

gyakorlat a főiskola laboratóriumaiban, a tangazdaságban és külső 

gyakorlóhelyeken) 

 mezőgazdasági gépészeti szakirány 

 nem kell nyelvvizsga, nem kell szakdolgozatot írni, diákigazolvány 

jár 

 továbbtanulási lehetőség a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari 

gépészmérnök (BSc) alapszakon, 90 kredit beszámít a képzésbe! 

 az oklevélben szereplő felsőfokú szakképzettség megnevezése: 

 felsőfokú mezőgazdasági gépészmérnök asszisztens 

 



Alapszakok (BSc) a Karon: 

1. MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPSZAK 

(BSc.) 

2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZER-IPARI 

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK ( BSc.) 

3. GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK ( BSc.) 

4. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ALAPSZAK ( BSc.) 

5. FIZIKA (BSc.) 

 

 

 



MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc.) 

6+1 félév, nappali és levelező tagozat, keretszám: 35 nappali és 35 

fő levelező tagozaton, választható specializációk (szakirányok):  

 fenntartható mezőgazdasági   technológiák 

 környezet- és ökogazdálkodás 

 2013  min. 240 pont kell  a bejutáshoz, államilag finanszírozott 

képzésen nincs tandíj, önköltségesen nappalin 200000 Ft/félév, 

levelezőn 175000 Ft/félév; 20-30%-os mérséklés kérhető szociális 

alapon, 50%-a ledolgozható a főiskola tangazdaságában nyáron!  

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

félév összefüggő gyakorlat a tangazdaságban és külső 

gyakorlóhelyeken) 

 kell nyelvvizsga az oklevélhez (élő nyelv, diákigazolvány, 

ösztöndíj, kollégium van) 

 továbbtanulási lehetőség MSc képzéseken az egyetemeken 

 az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 

mezőgazdasági mérnök 

Képzésünk a www.felvi.hu értékelése alapján a 4. legjobb az 

országban 2009-ben és 2010-ben (10 hasonló képzés közül)!!! 



MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLEMISZER-IPARI 

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSC.) 
6+1 félév, nappali és levelező tagozat, keretszám: 35 nappali és 20 fő 

levelező tagozaton, választható specializációk (szakirányok):  

  gépüzemeltetés 

  agrárinformatika 

 2013  min. 240 pont kell  a bejutáshoz, államilag finanszírozott 

képzésen nincs tandíj, önköltségesen nappalin 200000 Ft/félév, 

levelezőn 175000 Ft/félév, 20-30%-os mérséklés kérhető szociális 

alapon, 50%-a ledolgozható a főiskola tangazdaságában nyáron!  

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

félév összefüggő gyakorlat a tangazdaságban és külső 

gyakorlóhelyeken) 

 kell nyelvvizsga az oklevélhez (élő nyelv, diákigazolvány, ösztöndíj, 

kollégium van) 

 továbbtanulási lehetőség MSc képzéseken az egyetemeken 

 az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:  

  mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök 

Képzésünk a www.felvi.hu értékelése alapján a 2. legjobb az 

országban 2010-ben (5 hasonló képzés közül)!!! 



 

 

 

 

GYAKORLATI OKTATÁSI BÁZISOK AGRÁR 

SZAKTERÜLETEN 

 
 Tangazdaság (250 ha) 

 Bemutató kert (2 ha) 

 Automatizált fóliaház  

 Laboratóriumok (8+10)  

 Tanműhelyek (4) 

 Géppark 

 Nyitott és fedeles lovarda 

 Botanikus kert 

 Ipari és mezőgazdasági üzemek 

 

KIVÁLÓ  GYAKORLATI  KÉPZÉS!!! 



-Tájjellegű növények  nemesítése; 

zöldségfélék fajtafenntartása és nemesítése; 

- Csemegeszőlő honosítása és 

fajtafenntartása;  

- Állattartási és -tenyésztési vizsgálatok; 

- Talajszennyeződések megszüntetése 

biológiai eljárás alkalmazásával; 

 A biomassza  energetikai hasznosítása, 

energianövények termesztése; ökológiai 

gazdálkodás 

 Hulladék- és tápanyag-gazdálkodás; 

 Funkcionális élelmiszerek fejlesztése, 

korszerű élelmiszer-szárítási eljárások 

 Mezőgazdasági gépészeti kutatások 

 Élelmiszergépészeti fejlesztések 

 

MEZŐGAZDASÁGI,  KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 

ÉLELMISZER-IPARI KUTATÁSOK 



 SZAKMÉRNÖKI TOVÁBBKÉPZÉSEK  

(BSC OKLEVÉL UTÁN, 2 VAGY 3 FÉLÉV) 

 

 

 agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök szakirányú  

továbbképzés (2 félév) 

 élelmiszer-ipari minőségügyi szakmérnök szakirányú  

továbbképzés (2 félév) 

 környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú    

továbbképzés (2 félév) 

 minőségirányítási szakmérnök szakirányú  

továbbképzés (2 félév) 

 műszaki logisztikai szakmérnök szakirányú  

továbbképzés (3 félév) 

 

 



 Nyíregyházi Főiskola 

 

 

 

 könnyen megközelíthető megyeszékhely, 

 kulturált környezet, 

 modern infrastruktúra, 

 laboratóriumok, műhelyek, 

 számítógépes termek, 

 teljes wi-fi lefedettség, 

 könyvtár 

 felújított kollégiumok,  

 sportolási lehetőségek, 

 eseménydús diákélet. 



Jelentkezz agrár és agrárműszaki jellegű  

képzésekre a Nyíregyházi Főiskolára! 

 

Kari honlap: http:/mmfk.nyf.hu 
További információk a képzésekről a tanszéki 

honlapokon:  

www.nyf.hu/tajgazd 

www.nyf.hu/agrtud 

http://zeus.nyf.hu/~jmgt/  

 

Műszaki és Mezőgazdasági Kar 

4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 9-11. 

Tel.: (42) 599-434 

E-mail: mmfk@nyf.hu 

Főiskolai honlap: http://www.nyf.hu 

 

Címünk: 

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 

mailto:mmfk@nyf.hu

