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NYNYÍÍREGYHREGYHÁÁZI FZI FŐŐISKOLAISKOLA
MMŰŰSZAKI SZAKI ÉÉS MEZS MEZŐŐGAZDASGAZDASÁÁGI GI 

KARKAR

Alapszakjaink:

1. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI 

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

3. FIZIKA (BSc.)

4. GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

5. MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI SZAK (BSc.)



AZ AGRAZ AGRÁÁR SZAKHOZ KR SZAKHOZ KÖÖTTŐŐDDŐŐ JELENLEGI JELENLEGI 
KKÉÉPZPZÉÉSEK AZ MMKSEK AZ MMK--NN

1. Felsőfokú szakképzés (FSZ 4 félév)
− növénytermesztő és növényvédő technológus (204 pont/2010 
állami finaszírozás, 148 pont/2010 önköltséges)
− hulladékgazdálkodási technológus (217 pont/2010 állami 
finaszírozás, 183 pont/2010 önköltséges)

2. Alapszak  (BSc 7 félév)
− mezőgazdasági mérnök (BSc) alapszak

(diploma megnevezése: mezőgazdasági mérnök)

3. Továbbképzések (2 félév BSc diploma után)
− agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök szakirányú továbbképzés
− környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú
továbbképzés 



HulladHulladéékgazdkgazdáálkodlkodáási technolsi technolóógus gus 

felsfelsőőfokfokúú szakkszakkéépzpzééss

� Ponthatárok (országosan) 2010-ben
� Államilag finanszírozott képzésben 217 pont
� Költségtérítéses képzés 183 pont

� Továbblépési lehetőségek (BSc. képzésben választható szakok – kredit elismerés)
� Közlekedésmérnöki szak (BSc.) – Légiközlekedési hajózó (HM) és 

Légiközlekedési műszaki szakirányokkal egyedül az országban
� Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szak (BSc.)
� Gépészmérnöki szak (BSc.)
� Mezőgazdasági mérnök szak (BSc.)
� Fizika szak (BSc.)

� Gyakorlatorientált képzés
� Szakmai tantárgyi gyakorlatok külső helyszíneken – a gyakorlatban valóban 

használható tudás megszerzése



NNöövvéénytermesztnytermesztőő éés ns nöövvéényvnyvééddőő

technoltechnolóógus felsgus felsőőfokfokúú szakkszakkéépzpzééss

� Ponthatárok (országosan) 2010-ben
� Államilag finanszírozott képzésben 204 pont
� Költségtérítéses képzés 148 pont

� A képzés során megszerezhető kreditek száma 4 félév alatt 120 kredit

� Továbblépési lehetőségek (BSc. képzésben választható szakok – kredit elismerés)
� Mezőgazdasági mérnök szak (BSc.) 60 kredit kerül beszámításra!
� Közlekedésmérnöki szak (BSc.) – Légiközlekedési hajózó (HM) és 

Légiközlekedési műszaki szakirányokkal egyedül az országban
� Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szak (BSc.)
� Gépészmérnöki szak (BSc.)
� Fizika szak (BSc.)

� Gyakorlatorientált képzés
� 3 választható szakirányon akár a mérnök képzéssel párhuzamosan is.



MEZMEZŐŐGAZDASGAZDASÁÁGI MGI MÉÉRNRNÖÖKI SZAK (KI SZAK (BScBSc.).)

Választható specializációk (szakirányok):
− fenntartható mezőgazdasági   technológiák

− környezet- és ökogazdálkodás

Tagozatok, ponthatárok:
− nappali (államilag finanszírozott; 294 pont/2010, önköltséges; 200 
pont/2010, pótfelvételivel 237 pont/2010 )

− levelező (államilag finanszírozott; 358 pont/2010; önköltséges; 200/2010; 
pótfelvételivel 224 pont/2010)

Képzésünk a www.felvi.hu értékelése alapján a 4. legjobb az 
országban 2009-ben (10 hasonló képzés közül)!!!



GYAKORLATI OKTATÁSI BÁZISOK

− Bemutató kert (7 ha)
− Automatizált fóliaház 

− Laboratóriumok, tanműhelyek 

− Tangazdaság (250 ha)

− Sertéstelep

− Nyitott és fedeles lovarda

− Botanikus kert

− Ipari és mezőgazdasági üzemek

KIVÁLÓ GYAKORLATI  KÉPZÉS!!!



- Tájjellegű növények termesztése és 
nemesítése;
- Zöldségfélék fajtafenntartása és 
nemesítése;
- Csemegeszőlő honosítása és 
fajtafenntartása;
- Állattartási és tenyésztési vizsgálatok;
- Talajszennyeződések megszüntetése 
biológiai eljárás alkalmazásával;
− A biomassza (biogáz) energetikai 
hasznosítása;
− Hulladék- és tápanyag-gazdálkodás;
− Zöldség-gyümölcs és dohányszárítási 
technológiák fejlesztése
− Funkcionális élelmiszerek

MEZŐGAZDASÁGI,  KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 
ÉLELMISZERIPARI KUTATÁSOK



TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK MSC 
(EGYETEMI) KÉPZÉSBEN

− agrármérnök,
− állattenyésztő mérnök,

− mezőgazdasági biotechnológus mérnök,

− növénytermesztő mérnök,
− növényvédelmi mérnök,

− környezetgazdálkodási agrármérnök,

− természetvédelmi mérnök.

− Debreceni Egyetem

− Szent István Egyetem
− Kaposvári Egyetem

− Nyugat-Magyarországi Egyetem

− Veszprémi Egyetem.



BemutatBemutatóókert (7 hektkert (7 hektááron)ron)



AutomatizAutomatizáált lt 

ffóóliahliaháázz



− talajtani és agrokémiai

– növénytermesztési

– állattenyésztési

– kertészeti

– növénynevelő
fényszoba

MezMezőőgazdasgazdasáági laboratgi laboratóóriumokriumok



TangazdasTangazdasáág (25O hektg (25O hektáár)r)



SertSertééstelepstelep



Nyitott Nyitott éés fedeles lovardas fedeles lovarda



Botanikus kertBotanikus kert



A NYA NYÍÍREGYHREGYHÁÁZI FZI FŐŐISKOLA 22 ISKOLA 22 haha--osos CAMPUSACAMPUSA



A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÉPÜLETEI
„A” épület „B” épület

„C” épület



A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KOLLÉGIUMAI

Hotel Sandra Ifjúsági 
Szálló

A szobák 2-3 férőhelyesek.
Minden szobában: 

• TV-csatlakozás, 
• telefon, 
• internet hozzáférés van kiépítve.



CAMPUS HOTEL ÉS KOLLÉGIUM

Az épület együttes 4 kollégiumi szárnyból áll.
Minden szobát elláttak:

• hűtőszekrénnyel
• klímaberendezéssel
• tv- és internet csatlakozással.

A két-két személyre kialakított szobához mosdó és zuhanyzó tartozik.



HALLGATÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT



USZODA ÉS ATLÉTIKAI CSARNOK



SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK



GÓLYATÁBOR



FŐISKOLAI  HÉT (FŐHE)



JELENTKEZZ 
AGRÁRMÉRNÖKNEK 
NYÍREGYHÁZÁRA!!!

Címünk:
NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar
4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 9-11.

Tel.: (42) 599-434
E-mail: mmfk@nyf.hu

Főiskolai honlap : http://www.nyf.hu
Kari honlap: http:/mmfk.nyf.hu

Tanszéki honlap: www.nyf.hu/tajgazd



NYNYÍÍLT NAPLT NAP
(t(táájjéékoztatkoztatóó a felva felvéételi eljteli eljáárráásrsróól, kolll, kolléégiumok, giumok, 

elelőőadadóók, laboratk, laboratóóriumok meglriumok megláátogattogatáása)sa)

Nyíregyháza
Sóstói út 31/b
www.nyf.hu

KÖZTÜNK A HELYED!!!


