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Neumann János
Neumann János (1903 – 1957) matematikus, az első digitális 
számítógép egyik megalkotója. A játékelmélet megalapozása 
révén a közgazdaságtan, pszichológia, szociológia, politológia, 
evolúciókutatás területén is alkalmazzák felfedezéseit. A Fi-
nancial Times 1999-ben az évszázad embere címet adta neki. 

Az egyetem profilja
A Neumann János Egyetem az alkalmazott tudományok 
egyeteme, vagyis a célja nem a száraz elmélet, de nem is 
csupán gyakorlati ismeretek átadása, hanem a gyakorlatra 
jól alkalmazható, időtálló ismereteké. Célunk, hogy az alföl-
di térség vezető egyeteme legyünk, és országos szinten is 
versenyképes diplomát adjunk az itt tanulóknak.

Képzési formák
Több szinten és formában lehet megkezdeni a tanulmá-
nyokat. Az alapképzések mellett mesterképzésre, duális 
képzésre, felsőoktatási szakképzésekre és a szakirányú to-
vábbképzésekre is lehetőség van. Tájékozódj ezekről a ma-
gazinban és a honlapunkon! Ott csatlakozol be a felsőokta-
tásba, ahol a legjobb neked. 

A hallgató az érték
A hallgató egyetemünk legnagyobb értéke. Az itt végzettek 
szakmai felkészültsége, személyes adottságai biztosítják 
egyetemünk jó hírét. Éppen ezért fontos, hogy szakmailag 
és emberileg is segítsük a majdani előmeneteledet, tanul-
mányaidat, a munkába állásodat.

AZ ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEME



Dékáni köszöntő
– MIÉRT ÉPPEN A KERTÉSZETI ÉS VIDÉKFEJ-
LESZTÉSI KAR?

– A karon ma már olyan vállalkozó típusú 
mérnökök végeznek, akik a gyorsan változó 
ágazati struktúrában is megfelelő szaktudás-
sal rendelkeznek, és természetesnek veszik, 
hogy ismereteiket folyamatosan meg kell újí-

taniuk. A karon szerzett gyakorlati tudás segítségével alkalmazott-
ként és vállalkozóként is biztos egzisztenciát teremthetnek maguk 
és a családjuk számára, hiszen egyre nagyobb az igény az olyan jól 
képzett szakemberekre, akik a termesztésben való jártasságuk mel-
lett megfelelő szervezési, marketing-, logisztikai és EU-ismeretekkel 
is rendelkeznek. A mesterszakokon megszerezhető készségek és ké-
pességek egész Európában széles körben felhasználható ismeretet 
adnak e speciális mezőgazdasági szakterület művelőinek. Az itt vég-
zett hallgatók alkalmasak tanulmányaik doktori, illetve szakirányú 
továbbképzés keretében történő folytatására. Szakirányú tovább-
képzést az alapszakos diploma birtokában is folytathatnak. 

 Dr. Palkovics András dékán, egyetemi docens

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐ!
A Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar több mint hat évtizede oktatja 
a leendő kertészeti szakembereket Kecskeméten. A vidékfejlesz-
tési- és agrárökonómiai oktatás pedig tizenöt éve indult el. A gya-
korlatorientált képzésnek köszönhetően a karon olyan diplomás 
szakemberek végeznek, akiket az agrárium bármely területe szí-
vesen alkalmaz kiváló és kézzelfogható tudásuk miatt.

A KAR MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
A Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar 2021-ben ünnepelte a kecske-
méti felsőfokú szakképzés hatvan éves, a Kertészeti Főiskolai Kar 
ötven éves jubileumát. Vállalkozó szemléletű agrár és kertészmér-
nökök képzése jellemzi a kart, akik rugalmasan alkalmazkodnak a 
folyamatosan változó piaci igényekhez. A képzés gyakorlatorien-
tált: laboratóriumok, tangazdaság, bemutatókert és növényházak 
segítik alkalmazni a tanultakat.

Gyere el nyílt napunkra!
Figyeld a honlapot: www.nje.hu

Rektori köszöntő
A kecskeméti székhelyű Neu-
mann János Egyetem a magyar 
felsőoktatás egyik fiatal intéz-
ménye, jogelőd intézményei 
azonban komoly múltra és szép 
hagyományokra tekinthetnek 
vissza. Intézményünk 2016-ban 

alkalmazott tudományok egyeteme címet kapott, majd 
az elmúlt évek során több mint négyezer hallgatójával, 
a műszaki, informatikai, gazdaságtudományi, agrártu-
dományi és neveléstudományi területeken kínált kép-
zéseivel, illetve kutatási és innovációs teljesítményével, 
kiterjedt vállalati és intézményi kapcsolatrendszerével 
a térség meghatározó felsőoktatási intézményévé vált. 

A kecskeméti egyetem soha nem látott fejlődés előtt 
áll: a 2019-ben átadott új campus épülete valóban mo-
dern, 21. századi oktatási körülményeket teremt leendő 
hallgatóink számára. De már most is szélesebb képzési 
kínálat, új alapszakok és mesterszakok, valamint ösztön-
díj lehetőségek várják az érdeklődőket. Aki az új, alkal-
mazott tudományok egyetemére adja be jelentkezését, 
biztos lehet benne, hogy az itt elsajátított ismereteket, 
az itt megszerzett kompetenciákat – akár a duális képzés 
lehetőségeit is kiaknázva – a gyakorlatban is megtapasz-
talhatja és eredményesen alkalmazhatja majd. 

Hallgatóink számára a Kecskemét által nyújtott gaz-
dag kulturális, szabadidős és sportolási lehetőségek 
tehetik még színesebbé az egyetemi éveket, a város 
dinamikus fejlődése pedig számos munkalehetőséget 
kínál végzett hallgatóink számára. 

Oktatóink, munkatársaink felkészültsége, elkötele-
zettsége és segítőkészsége, gazdag vállalati és szakmai 
kapcsolatrendszerünk, valamint a hallgatói szolgáltatá-
sok széles skálája intézményünk minőségpolitikájának 
meghatározó részét képezik. Mert célunk, hogy minél 
jobb tanulási környezetben, minél felkészültebb és si-
keresebb szakemberek végezzenek egyetemünkön. 

Kívánom, hogy a sikeres felvételi után felejthetetlen 
és tartalmas éveket töltsön el nálunk!

 Dr. habil. Fülöp Tamás rektor



A Kecskeméten frissen átalakuló, új lendületet hozó gazda-
sági képzések kedvező külső környezetben várják hallgató-
ikat, akik könnyen és gyorsan beírhatják magukat ebbe a 
sikersztoriba. 

A tapasztalt egyetemi hallgatók tudják, milyen fontos a színvo-
nalas, modern oktatás és a sokszínű hallgató közösség mellett 
az is, hogy az egyetemet magába foglaló település kellemes és 
perspektivikus hely legyen. 

Jó időben, jó helyen
Az egyetem falain túl

KERTÉSZETI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR
Központi épület, dékáni hivatal  
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Tel.: 06 76 516 352
E-mail: kvk@kvk.uni-neumann.hu

OKTATÁSI HELYSZÍNEK
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.  
6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

GYAKORLATI OKTATÁS HELYSZÍNEK
Tangazdaság
Kecskemét-Kisfái 181.

Bemutatókert
6000 Kecskemét, Vacsi köz 2.

Feldolgozó Üzem
6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

Talaj- és Növényvizsgáló Laboratórium
6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.



Első pillantásra egy többmilliós nagyváros tökéletes helynek 
tűnhet az egyetemi évek eltöltésére, mégis azt látjuk, akár eu-
rópai, akár tengerentúli országokat nézünk meg, hogy minde-
nütt szép számmal akadnak patinás és fontos egyetemi köz-
pontok kisebb városokban is. 

Az ilyen emberi léptékű városokban a hallgatók nem vesznek 
el a tömegben, hanem fontos és megbecsült részévé válnak 
a helyi közösségnek. Az élhetőbb környezet, sok zöldterület, 
jobb levegő, nyugodtabb légkör, kevesebb pörgés és rohanás 
összességében jobb életminőséget jelent, a kevésbé kompli-
kált és időigényes közlekedés és a megélhetés általában visz-
szafogottabb költségei is sokakat vonzanak. 

A kisebb városokkal szemben hangoztatott gyakori ellenérv, 
hogy itt szűkösebbek a tanulás melletti és a hosszabb távú 
karrierépítés lehetőségei. Szerencsére vannak kivételek, és 
örömmel mondhatjuk, hogy Kecskemét közéjük tartozik. Aki 

mostanában kezdi tanulmányait egyetemünkön, jó időben 
van jó helyen!

Bács-Kiskun az egyik legdinamikusabban fejlődő megyénk: az 
elmúlt tíz év során másfélszeresére nőtt a GDP-je – pedig ezek-
ben a 2008-ban kezdődő pénzügyi válság évei is benne voltak. 
Az autóipar természetesen hatalmas szerepet játszik ebben a 
kivételesen jó teljesítményben, de a feldolgozóipar más terüle-
tei is bőven hozzáteszik a magukét. Hogy miért lehet ez érde-
kes egy egyetemista számára? Mert a gyarapodó, fejlődő váro-
sok mágnesként vonzzák az új, érdekes és lendületes dolgokat, 
legyen szó zenéről, képzőművészetről, oktatásról vagy vállalko-
zásokról. Aminek egy része az egyetemi éveket gazdagítja, más 
része viszont a jövőt alapozhatja meg. Az újonnan betelepülő 
vagy bővülő cégeknek ugyanis nagy szüksége van jól képzett 
szakemberekre, a gyakornoki szinttől a vezérigazgatóig. Aki szí-
vesen tervezne hosszú távon is ebben a megyében, annak a 
következő években biztosan jó lehetőségei adódnak. 

5



 Duális képzés
A duális képzés kivételes 

lehetőség arra, hogy 18 
évesen „pályára állítsd” 

magad. A képzéstípus 
lényege, hogy a cégek 
a szakember-után-
pótlás érdekében 
bekapcsolódnak az 
oktatásba, így az el-
méleti képzést ma-

gas szintű, naprakész 
és folyamatos gyakor-

lattal egészítik ki. Az or-
szágban először az – akkor 

még Kecskeméti Főiskola, 
ma már – Neumann János Egye-

tem vezette be 2012-ben, így az első 
duális hallgatók 2016 februárban kapták kézhez diplomáju-
kat elsőként az országban.

A duális felsőfokú képzés egyrészt az egyetemen folyik, ahol 
elméleti és gyakorlati ismeretekre teszel szert, másrészt szak-
mailag minősített vállalatoknál. A képzés végére több éves vál-
lalati szakmai gyakorlattal, tapasztalattal és olyan készségekkel 
(kommunikációs, problémamegoldó, prezentációs, vállalati kul-
túrához igazodás, stb.) rendelkezel, amelyek segítségével a dip-
lomaszerzést követően azonnal eredményes és sikeres lehetsz 
a munkádban.

Duális képzés = szaktudás  
+ munkatapasztalat és vállalati kultúra + diploma 

MIÉRT JÓ EZ NEKED?
– A legjobb gyakorlati szakemberektől tanulhatsz vállalati kör-
nyezetben.

– A szorgalmi időszakban ugyanolyan egyetemista vagy, 
mint a nem duális hallgatók.

– A juttatások segítenek az anyagi önállóság megteremté-
sében.

– Ha jól teljesítesz, a végzés után állásajánlatra számíthatsz.

ÉS AKKOR MI A „DE”?
– A cégeknek tanulni és teljesíteni akaró hallgatókra van 

szüksége.
– A duális hallgatóknak a mintatanterv szerint kell haladni-

uk, tehát 7 félév alatt kell elvégezni tanulmányaikat.
– A nyári vakáció helyett a cégnél dolgoznak a hallgatók, de 

természetesen őket is megilleti a Munka Törvénykönyve alap-
ján évente 20 nap szabadság.

– A vizsgaidőszakot a duális hallgatók nagyrészt a cégnél töltik

HOGYAN KERÜLHETSZ BE A DUÁLIS KÉPZÉSBE?
Két lépésben:

A duális képzésben az egyetemi szakra és az egyetemmel 
szerződésben álló céghez is felvételizned kell.

Csak a kettő együttes teljesítése esetén lehet valaki duális 
hallgató!

Bucin Félix Kertészmérnöki BSc 
szakos hallgató duális képzés-
ben: – Azért választottam a du-
ális képzést, mert élni akartam 
azzal az előnnyel, hogy még egye-
temi képzésem alatt több évnyi 
munkatapasztalatot nyerjek, 
emellett az ezzel járó fizetéssel 
egyre inkább önálló lehessek. 
Érdeklődtem mindig is a gomba-

termesztés iránt, így a Pilze-Nagy Kft-nél, egy kecskemé-
ti gombatermesztő cégnél kezdtem el a duális képzést. 
A cégnél lehetőségem van munkatapasztalat szerzése 
mellett beletanulni a szakmába olyan mélységekben, ami 
önmagában, elméleti oktatással nem lehetséges. Megta-
pasztalhattam hogyan kell beilleszkedni egy munkahe-
lyen. Számos gombatermesztéssel kapcsolatos szakmai 
tudást, valamint gyakorlatot sajátíthattam el, legyen az 
alapanyaggyártáshoz tartozó kutatómunka, az ezzel járó 
számos kísérlet, vagy a termesztésben szükséges fizikai 
munka. Ezt a tapasztalatot, ami felkészít az egyetemi ok-
tatás utáni munkára, máshogy nem tudnám megszerezni, 
csak a duális képzés segítségével. A tanulás mellett egy 
munkahelyen kiadott feladatok megoldása néha nehéz, 
de én úgy érzem, hogy megéri a plusz munka.
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A diploma nem olcsó mulatság  
Van-e valamilyen mód arra, hogy olcsóbban jussunk hozzá? 
Az egyetemi lét során nem a tanulmá-
nyok költségei a legnagyobbak: vala-
hol laknunk kell, valamit enni kell, és 
ehhez hozzájárulnak további kiadások 
is. Persze minderre akkor is költeni 
kell, ha nem járunk egyetemre. Ám 
nem mindegy, hogy hol, milyen árak 
mellett tanulhatunk. 

Vidék és főváros között a legnagyobb 
különbség az albérletárakban mutatko-
zik. A bérleti költségek elhelyezkedéstől 
függően – akár 30 százalékkal alacso-
nyabbak Kecskeméten, mint Budapes-
ten (forrás: numbeo.com).

Ideális választás lenne a kollégium, hi-
szen egy kollégiumi hely havonta 16000 
forintba kerül (költségtérítéses hallga-
tóknak 25000 forintba). Ebben nincs 
nagy eltérés főváros-vidék viszonylat-
ban. Óriási azonban a különbség akkor, 
ha nem kapunk kollégiumi férőhelyet, 
márpedig ez a kollégiumok üzemeltetői 
szerint nagyon gyakori eset. A követke-
ző legolcsóbb lehetőség a magánkol-
légium, ami Budapesten 55–100 000 
forintos havi költséggel jár. Ennyiért 
Kecskeméten már apartmant, sőt, ha ki-
fogjuk, kétszobás lakást is bérelhetünk.

Lássuk tehát az albérlet árakat. Ezen 
a téren Kecskemét sokkal kedvezőbb a 
budapesti viszonyoknál:

   Budapest          Kecskemét   különbség
Egyszobás 140 eFt-tól 80 eFt-tól 60 eFt
Kétszobás 180-240 eFt 120-160 eFt 40 eFt
Háromszobás 250 eFt-tól 150  eFt-tól 100 eFt

A kecskeméti albérletárak teljesen ver-
senyképesek más vidéki nagyvárosokkal 
is (a numbeo.com szerint néhány száza-
léknyi eltérés mutatkozik Szegedhez vagy 
Debrecenhez képest), és jóval a fővárosi 
árak alatt kínálnak lakhatási megoldást.

A rezsiköltségek – gáz, villany, víz, in-
ternet, tévé – nem mutatnak nagy elté-
rést országos viszonylatban. Kecskemé-
ten pár százaléknyi eltérés van csak az 
össz költségekben Debrecenhez vagy 
Szegedhez képest. Budapesthez viszo-
nyítva azonban a rezsi költsége 13 -14 

százalékkal alacsonyabb. Az átlag bolti 
árakban is van kb. 10-15 százalék kü-
lönbség – ami csak addig nem tűnik sok-
nak, amíg a pénztárhoz nem érünk. Ha 
étterembe mennénk, a kecskeméti árak 
durván 30 százalékkal alacsonyabbak, 
mint Budapesten, és a környékbeli nagy 
egyetemi városokhoz képest (mint Deb-
recen vagy Szeged) is valamivel olcsóbb 
az étkezés Kecskeméten. Egy „mekis” 
menü itt 1700 Ft, a többi városban 1900 
körül mozog (a numbeo.com adatai 
alapján).

Vidék vs. főváros
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ALAPKÉPZÉS

 MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKi ALAPSZAK
A képzési idő 7 félév.

Duális típusú és nem duális típusú képzési formában is!
A szakon olyan mezőgazdasági mérnököket képeznek, 
akik a mezőgazdaságban magas szintű elméleti tudással 
és az ahhoz kapcsolódó gyakorlattal rendelkeznek. Ezen 
felül magas szintű természettudományi, speciális műszaki 
és gazdasági ismeretek birtokában képesek a termelés, a 
gazdálkodás területén üzemi körülmények között vagy sa-
ját vállalkozásukban értéket termelni. A végzett mérnökök 
képesek a termelő, elosztó, szervező és irányító-szabályozó 
jellegű feladatok ellátására, így alkalmasak tervező-fejlesztő 
mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére is.

Ezt a szakot azoknak ajánljuk, akik bővítenék ismerete-
iket természettudományi és agrártudományi területen, 
magukhoz közelinek érzik a növénytermesztést, az állatte-
nyésztést, a tógazdálkodást, az erdő- és vadgazdálkodást, 
és akik érdeklődnek az iránt, hogyan lehet megvalósítani az 
ökológiai gazdálkodást és a fenntartható, környezetbarát és 
precíziós mezőgazdasági termelést.

Jánosiné Tarpai Zsanett Erika Mezőgaz-
dasági mérnöki BSc szakos levelező ta-
gozatos hallgató: – Személy szerint na-
gyon örülök, hogy levelező képzésben 
vehettem részt, hiszen fontos szem-
pont volt, hogy mellette dolgozni tud-
jak. A Mezőgazdasági mérnök szak tel-
jesen kézenfekvő volt, hiszen mióta az 
eszemet tudom, azóta benne vagyok a 

mezőgazdaság világában. Nagyszüleim kezdték el, aztán szüleim 
folytatták. Terveim között szerepel, hogy az állattenyésztéssel és 
a szántóföldi növények termesztésével foglalkozzak. Hálás va-
gyok az egyetemnek, mert az elméleti tudás mellett, gyakorlatra 
is volt lehetőségem. Tetszik az egyetem bemutatókertje, ahol le-
töltöttem a szakmai gyakorlataimat. A megszerzett természettu-
dományi, műszaki, mezőgazdasági és gazdasági ismeretekkel, és 
persze a családi hagyományokat, fortélyokat hasznosítva, szeret-
ném megállni a helyemet a jövőben a szakmai munkám során. 

 KERTÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK
A képzési idő 7 félév.

Duális típusú és nem duális típusú képzési formában is!
A jelentősen megújított képzésünk célja olyan korszerű szemlélet-
tel rendelkező szakemberek oktatása, akik ismerik a kertészeti ter-
melésben alkalmazott precíziós technológiákat és a fenntartható 
gazdálkodás sajátosságait. A hallgatók tanulmányaik során elsajá-
títják a környezettudatos díszkertészethez és növényalkalmazáshoz 
szükséges tudást; az integrált gyümölcstermesztés sajátosságait; 
korszerű szőlőtermesztési ismereteket szereznek és megismerik a 
borturizmus sokrétű tartalmát, gyakorlati megvalósítását; elsajátít-
ják a precíziós zöldségtermesztési eljárásokat. A hallgatóink gyakor-
lati képzése a partner cégek korszerű üzemeiben valósul meg, ahol 
a kertészeti termelés széles spektrumával találkozhatnak. A megú-
jult képzésre jelentkező hallgatók már öt specializáció közül választ-
hatnak, ami segíti őket a kertészmérnök képzésen belül választott 
szakterület elmélyültebb megismerésében.

Koller Noémi Kertészmér-
nöki BSc szakos hallgató: – 
A családomban többen fog-

lalkoznak mezőgazdasággal, 
így a növények iránti szeretet 

természetes számomra is. Első-
sorban a dísznövények érdekelnek, 

és a jövőben szeretnék kialakítani egy 
saját kertészetet. Az ismeretségi körömből többen 
Kecskeméten a kertészmérnök szakon végeztek, ezért 
úgy gondoltam számomra is megfelelő elméleti, és 
gyakorlati tudást tud biztosítani a képzés. Az eddig  itt 
töltött három félévem megerősítette bennem, hogy 
jól választottam.
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 VIDÉKFEJLESZTÉSI 
AGRÁRMÉRNÖKI 
ALAPSZAK

A képzési idő 7 félév.
Duális típusú  

és nem duális típusú képzési formában is!

A megújult képzésünk célja olyan vidékfejlesztési agrármér-
nökök képzése, akik képesek terület- és településfejlesztési 
kérdések elemzésére, a települések és térségek helyzete-
lemzésére, stratégiák és programok készítésére, valamint a 
vidéki turizmus alapjaiként szolgáló adottságok és feltételek 
térségi elemzésére, vizsgálatára. A szakot azoknak ajánljuk, 
akik szeretnének sokoldalú, korszerű és gyakorlatias ismere-
teket elsajátítani, emellett meg akarják tanulni, hogyan lehet 
sikeres pályázatokat írni. Leendő hallgatóink 
már két specializáció közül választhatnak.

MESTERKÉPZÉS
A képzési idő levelező tagozaton 4 félév.

Szabó Mónika Daniella Vidékfejlesztési 
agrármérnöki BSc szakos hallgató: – Azok 
számára ajánlom ezt a képzést, akik el-
méletben és gyakorlatban egyaránt sze-
retnének megismerkedni a vidék helyze-
tével és annak fejlesztési lehetőségeivel. 
Továbbá az itt megszerzett tudás lehető-
séget ad egy versenyképes állás betölté-
sére a későbbiekben.

 KERTÉSZMÉRNÖKI MESTERSZAK
A szak célja olyan okleveles kertészmérnökök képzése, akik ismerik és készség szintjén használják a tudomány és a kertészeti 
gyakorlat legújabb eredményeit, tájékozottak a szakma műveléséhez szük séges alap- és társadalomtudományokban. A mes-
terszakon megszerezhető ismeretek elsajátításának további célja, hogy a képzés Európában széles körben felhasználható tu-
dást adjon e speciális szakterület művelőinek. A képzést azoknak ajánljuk, akik a kertészettudomány szakterületén a korszerű 
gyakorlati módszerek és megoldások alkalmazására, irányítói munkakör betöltésére, valamint önálló kutatás-fejlesztési és in-
novációs feladatok megoldására vállalkoznak. Akik szeretnék a kertészeti növényekkel kapcsolatos interdiszciplináris komplex 
ismereteiket hazai, illetve európai uniós környezetben alkalmazni, akik kutatási és fejlesztési programok, projektek kidolgozása 
és menedzselése iránt érdeklődnek. 

 MEZŐGAZDASÁGI 
FELSŐOKTATÁSI 
SZAKKÉPZÉS

A képzési idő 4 félév.

A FOSZK szakon gyakorlatorientált agrárszakembereket 
képeznek, akik a mezőgazdasági termelési folyamat, a ter-
mék-előállítás technológiai változatainak működtetésében; 
közreműködnek, részt vesznek a mezőgazdasági kis- és kö-
zépüzemek munkájában, a termék-előállítás folyamatában, a 
feldolgozásban, az értékesítésben, továbbá közreműködnek 
a pénzügyi tervek összeállításában, a gazdasági döntés-előké-
szítésben. Felkészültek tanulmányaik alapképzésben, elsősor-
ban a Mezőgazdasági mérnök alapszakon való folytatására.

ALAPKÉPZÉS



 VIDÉKFEJLESZTÉSI 
AGRÁRMÉRNÖKI MESTERSZAK

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik a termelő, elosztó és szabályozási, vala-
mint a termeléssel és a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányí-

tási folyamatokat felügyelik. Részletesen ismerik az európai és a ma-
gyarországi vidék- és területfejlesztés működésének sajátosságait, 

a mezőgazdaság vidékmegtartó és fejlesztő szerepét és a sajátos-
ságok okait. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve 
vezetői munkakörök betöltésére. A képzést azoknak ajánljuk, akik 
meg szeretnék ismerni a vállalati, intézményi vagy közösségi pro-
jekteknek a vidékre való hatásait, a fenntartható gazdálkodás és 
a műszaki-technológiai fejlesztés alapelveit.

 TALAJ-ÉS NÖVÉNYVIZSGÁLÓ 
LABORATÓRIUM
Talaj- és Növényvizsgáló Laboratórium több ezer ügyfél számára végez rendszere-
sen talaj- és növényvizsgálatot, öntözővíz- és gabonavizsgálatot, emellett szaktaná-
csot és javaslatot ad a gazdáknak. Az elmúlt években a tevékenységi körük kibővült, 
a Környezetvédelmi és Élelmiszer alapanyag és a Mikrobiológiai Laboratórium kiala-
kításával eredményesen folytatják a gyakorlati oktatást is. Pályázati forrásból pedig 
PCR laboratóriumot hoztak létre 2017-ben. 

Horváth Gréta Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc szakos hallgató: – Azok-
nak ajánlom ezt a képzést, akik az elméleti oktatás elsajátítása mellett 
fontosnak tartják, hogy a gyakorlatban is megállják a helyüket. Számomra 
az egyetem alapképzése megfelelő hátteret adott a további tanulmánya-
imhoz, így nem volt kérdés, hogy tudásomat a Neumann János Egyetemen 
gyarapítom tovább. 
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 TANGAZDASÁG ÉS BEMUTATÓKERT
Kecskemét-Kisfáiban lévő 270 hektáros Tangazdaság a kar 
magas színvonalú gyakorlati oktatásának bázisa, a hallgatók 
gyakorlati képzésének helyszíne, ahol az alapvető termesztési 
feladatokkal ismerkednek meg. A hallgatók a karon folyó ku-
tató, fejlesztő (K+F) tevékenységek révén szerzett új ismeretek 
birtokában korszerűsítik a termelést, és képesek szaktanácsot 
is nyújtani az agrárágazat piaci szereplői számára. A gyakorlati 
oktatás sokirányú, a szántóföldi növénytermesztés, zöldségter-

mesztés, szőlő- és gyümölcstermesztés is 
szerepel a képzési palettán. A kar be-

mutatókertjének új ültetvényei, szőlő 
és gyümölcsöskertjei a fajtakísérle-
tek, fajtamegfigyelések helyszínei, az 
itt folyó fejlesztések a technológiák 
korszerűsítését szolgálják. A Bemuta-
tókertben zöldség-, gyümölcs-, szőlő- 
és dísznövénytermesztéssel foglalkozó 
gyakorlatokon vesznek részt a hallgatók, 
és megismerkedhetnek a termesztő beren-
dezések működésével, a tárolás problémáival. 

 GYAKORLATI FOGLALKOZÁSOK ÉS KÍSÉRLETEK
Károly László 2018-ben végzett kertészmérnök alap-
szakon: – Jelenleg a családi gazdaságunkban tevékeny-
kedem. Eredményes munkámhoz nagyban hozzájárult, 
hogy az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek arra az 

oktatók, hogy ne csak elméletben adjanak át ismereta-
nyagot, hanem mindezt gyakorlati foglalkozásokkal és 

üzemlátogatásokkal is kiegészítsék. Tanulmányaim 
mellett kísérletet végeztem, amelyet az intézmény 
anyagilag és szakmailag is támogatott. Konzulen-
sem, dr. Király Ildikó végig segített és támogatott, 
melynek eredményeképp született két szakcikk, 
egy TDK-dolgozatom, amely első helyezést ért el  
kari TDK-konferencián, és továbbjutott a 2019-es 
országos TDK-konferenciára.

„Károly László témavezetésemmel 
készítette a TDK-dolgozatát és a dip-
lomamunkáját. A kísérletek megter-
vezésekor és kivitelezésekor magas 
szintű kutatói készséget mutatott. A 
kísérleteket önállóan végezte, a megva-
lósítás során számos egyéni ötlettel gazda-
gította a vizsgálatokat. A dolgozat elkészítése 
során a vonatkozó szakirodalmakat alaposan át-
nézte és feldolgozta. Az eredmények kiértékelését az elvárásoknak 
megfelelően, önállóan készítette el.”
� Dr.�Király�Ildikó�témavezető,�főiskolai�docens

„A hallgatók a tangazdaságban sajátítják el a különböző termesztési technológiákat, képesek lesznek 
kiválasztani az adott termesztési technológiához leginkább alkalmas erő- és munkagépeket. Meg-
ismerik a mezőgazdasági termelésbe vont növényfajok egyes alfajait. A hallgatók a tangazdasági 
gyakorlatokon tanult ismereteiket kamatoztathatják a saját családi gazdaságukban, szakszerűen el-
végezhetik vagy elvégeztethetik illetve ellenőrizhetik az önálló mezőgazdasági és kertészeti munkafo-
lyamatokat.”� Dr.�Palkovics�András�dékán,�egyetemi�docens,� 
� a�Tangazdaság�és�Bemutatókert�vezetője

11



 KULTURÁLIS ÉS 
SPORTLEHETŐSÉGEK 

Színház 
Az egyetem hallgatói kedvezményes áron jut-
hatnak jegyekhez a kecskeméti Katona József 
Színház előadásaira, és szabadon választott tan-
tárgyként akár kreditet is kaphatnak a színházba 
járásért. 

SPORTOS EGYETEM 
A Neumann János Egyetem stratégiai céljai közé 
tartozik, hogy hallgatói a magas szintű tudás 
mellé sportos attitűdöt is magukkal vigyenek. 
Nálunk nagyon fontos a sport, a rendszeres 
testmozgás, az egészséges életmód. Azt szeret-
nénk, ha hallgatóink életének is szerves részét 
képezné a mozgás. Ezért intézményünk létre-
hozott egy Sport irodát, amelynek legfontosabb 
feladata, hogy vonzó és fiatalos sportprogramo-
kat szervezzen hallgatóink számára. 

Kecskemét város gazdag kulturális választékot kínál színházával, kul-
turális központjával, mozijaival, múzeumaival, fesztiváljaival, de az 

egyetemen is találhatnak hallgatóink nekik tetsző elfoglaltságot. 



HOL ÉS MIT 
SPORTOLHATSZ 

EGYETEMÜNKÖN?

 VERSENYZÉSI LEHETŐSÉGEK 

GAMF MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KAR: 
2009-ben átadott sportcsarnok, futballpálya,  

teniszpálya, kondicionáló terem. 

KERTÉSZETI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR: 
sportcsarnok, futballpálya, teniszpálya, kondicionáló eszközök.. 

HOMOKBÁNYAI KOLLÉGIUM: 
műfüves focipálya és teniszpálya,  

asztalitenisz termek, konditerem. 

Ha az edzéssel és a versenyzéssel komoly eredményeket 
szeretnének hallgatóink elérni vagy már élsportolóként 
szeretnének a Neumann János Egyetemen továbbtanulni, 
a mentorprogram keretein belül oktatóink segítik, hogy ne 
kelljen választaniuk a magas szintű sportolás és a tanulás 
között. Ha valamilyen sportágat versenyszerűen űz a hall-
gató, és szeretné felkészültségét, tudását megmérettetni, 
indulhat különböző főiskolai, egyetemi bajnokságokon is. 
Csapataink már többször ott voltak a Budapest – Bécs szu-
permaratonon, valamint rókaűző és szarvasűző váltófutó-
versenyeken. Hallgatóink rendszeres résztvevői a Magyar 
Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség rendezvényeinek. 
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 KUTATÁS-FEJLESZTÉS-INNOVÁCIÓ: (K+F+I) 

KUTATÁSI PROGRAMOK 
A Neumann János Egyetem az utóbbi években számos be-
ruházást hajtott végre, és ennek során nagy értékű beren-
dezésekkel, műszerekkel, szoftverekkel gazdagodott. A mű-
szaki, agrár, gazdasági és humán területeken rendelkezik 
olyan erőforrásokkal, kulcskompetenciákkal, amelyekkel 
segíteni tudja ipari, intézményi partnereinek saját K+F te-
vékenységét. 

TUDÓSHÁZ 
A kecskeméti Homokbányai Kollégium melletti, 3500 négy-
zetméter alapterületű Tudósház egy olyan sokszínű oktatási-
kulturális tudományos központ, amely nemcsak az egyetem 
jövőjében játszik kiemelt szerepet, hanem a város és a térség 
innovációs központja is kíván lenni. Multifunkcionális közös-
ségi terei, szekciótermei, tárgyalói, kutatószobái helyet bizto-
sítanak a tudományos kutatásnak és isme retterjesztésnek. 

A TUDÓSHÁZ FUNKCIÓI 
–  Rekreációs terek  (wellness, bowling, kikapcsolódás) 

–  Rendezvények tartására alkalmas 
helyiségek: multifunkcionális tér, 
szekciótermek, tárgyalók, Netcafe 

–  Kilenc felszerelt apartman fürdőszobával  

és teakonyhával – Brainstorming termek –  Multifunkcionális közösségi tér  
és team szobák 



 ÖSZTÖNDÍJAK, JUTTATÁSOK 
Az egyetemen nyújtható ösztöndíjakról a Neumann János Egyetem Térítési és Jutta-
tási Szabályzata rendelkezik, amelyet minden első évfolyamos hallgató megkap az 
Intézményi Tájékoztató mellékleteként. A tanulmányi ösztöndíjat a Diákjóléti Bi-
zottság határozza meg a szabályzatban rögzített elvek alapján. 

Szociális ösztöndíjra, az arra szociálisan rászoruló, nappali tagozatos, államilag 
finanszírozott, állami (rész) ösztöndíjas alapképzésben, vagy felsőoktatási szakkép-
zésben résztvevő hallgatók pályázhatnak. A rendszeres szociális ösztöndíj egy kép-

zési időszakra biztosít havi járandóságot. A hallgatónak a szociális ösztöndíjat kérel-
meznie, rászorultságát pedig igazolnia kell. A rendkívüli szociális ösztöndíj kérelem 

alapján megítélt egyszeri juttatás, amely a hall gató szociális helyzetében váratlanul 
bekövetkezett romlás enyhítésére szolgál. 

– Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 
–  Kecskemét város ösztöndíja „Bursa Hungarica” – 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
– Ujvári János Diplomadíj Pályázat 
– NJE sport ösztöndíj program
– Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 
– PAKS 2 tanulmányi ösztöndíj pályázat 
Nemzetközi ösztöndíjak:
– ERASMUS + Ösztöndíjak
– CEEPUS FREEMOVER HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ

További kiváló ösztöndíj lehetőségekkel vár 
a megújult Neumann János Egyetem!

Egyetemünk az Erasmus+/Tempus program résztvevőjeként 
támogatja a tanulmányi, oktatói és kutatói tapasztalat szerzési 
célú mobilitást, az oktatási intézmények közti nemzetközi 
együttműködést, a nyelvtanulást, a hallgatók interkulturális 
érzékenységének fejlesztését. 

„Fontos, hogy az oktató közvetlenül bepillanthasson a más 
országokban zajló oktatási folyamatokba, a kint már működő 
jó gyakorlatokat haza tudja hozni, a jó ötleteket át tudja venni, 
új tapasztalatokat nyerjen. Kíváncsian várom, milyen tananya-
got, milyen módszerekkel, milyen szempontok szerint dolgoz-
nak fel és adnak át ott a diákoknak. Egy multikulturális tanulói 
környezet megismerése is mindig izgalmas és érdekes.” 

Dominekné Nagyhegyesi Mónika 
oktató, leendő Erasmus+ ösztöndíjas  

a Hochschule Albstadt-Sigmaringenen

  IDEGENNYELVI KÉPZÉSEK ÉS TOVÁBBKÉPZÉS 
Az Idegennyelvi és Továbbképzési Tanszék a Neumann Já-
nos Egyetem valamennyi karán szaknyelvi órákat tart a 
hallgatók számára. A Szaknyelv két féléves tárgy, melynek 
célja, hogy a hallgatók leendő szakmájuk alapszókincsét 
megismerjék és tudja nak a szakma alapvető problémáiról 
célnyelven kommunikálni. Az első félévben általános szak-
nyelvi témákról olvasunk és beszélgetünk, a második félév 

speciális problémamegoldásra készíti fel a hallgatókat szó-
ban és írásban. 

A Tanszék valamennyi karon hirdet nyelvvizsga-előkészí-
tő órákat, amelyeket azoknak a hallgatóknak ajánlunk, akik 
még nem rendelkeznek a diploma megszerzéséhez szükséges 
nyelvvizsgával. Külön szóbeli és írásbeli vizsgafelkészítő kurzu-
sokat lehet választani angol, német és francia nyelvből. 
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 SZAKKOLLÉGIUM

Öveges József Szakkollégium
Kecskeméten 2002 óta fogad tehetséges hallgatókat a Szakkollégium, 
ahová pályázat útján azok a kollégisták kerülhetnek, akik valamely te-

rületen – lehet ez a tanulás, tudomány vagy a sport – kiemelkedő te-
hetségről tesznek tanúbizonyságot és éreznek magukban elég ambíciót 

ahhoz, hogy plusz feladatokat oldjanak meg. Itt elmélyítheted szakmai 
ismereteidet, bekapcsolódhatsz a kutatásokba, de részt vehetsz versenye-

ken, kulturális és személyiségfejlesztő programokon is. Ennek során nem-
csak a szakkollégisták közösségében érezheted magad jól, hanem az oktatók-

kal is szakmai, munkatársi viszonyba kerülhetsz.

 HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
Az Önkormányzat célja:

– a hallgatók érdekképviseletének ellátása valamennyi, 
hallgatókat érintő kérdésben és minden egyetemi, regionális 
illetve országos testületben és fórumon,

– a felsőoktatási törvényben és más jogszabályokban, 
egyetemi és kari szabályzatokban, egyetemi szenátusi és kari 
tanács határozatokban ráruházott, a hallgatói jogviszonyból 
származó kollektív döntési, egyetértési, javaslattételi és elle-
nőrzési, véleményezési jogok gyakorlása.

A Neumann János Egyetem hallgatói Önkormányzata a kép-
viseleti és érdekérvényesítési jogok gyakorlásán túl alapvető 
feladatának tartja a hallgatók szabadidős programjainak, kö-
zösségi rendezvényeinek és hagyományteremtő szórakozási 
lehetőségeinek szervezését, gördülékeny lebonyolítását. A 
gólyatábor, a gólyabál, egyetemi és kari napok, kulturális és 
sportrendezvények, az öntevékeny művészeti csoportok be-
mutatkozása és az elmaradhatatlan bulik mind az NJE HÖK 
lelkes tagjaink munkája révén valósul meg. A HÖK-nek az ösz-
szes karon van kari szervezete is.



 KOLLÉGIUMOK
A Neumann János Egyetem kollégiumi épületei Kecskemét 
folyamatosan fejlődő városrészén, kiválóan megközelíthető 
és adottságokkal rendelkező területen fekszenek. A kollégi-
umba pályázat útján juthatnak be hallgatóink. Az elbírálás 
egy pontrendszer alapján történik, amelyben pontot ér a 
tanulmányi eredmény, a szociális helyzet, a közéleti tevé-
kenység és a lakóhely távolsága is.

Homokbányai Kollégium
A Homokbányai Kollégiumban összesen 450 férőhellyel várjuk 
a hallgatókat két modern berendezésű kollégiumi épületben 
kulturált, parkosított, sok szabadtérrel és szabadtéri sportpá-
lyákkal rendelkező területen. A város szélén található kollégi-
um kiesik a városi zsibongás övezte belvárosi környezetből, 
de könnyen megközelíthető. Az 1-es számú, helyi járatú busz 
szinte a kapuig viszi a kollégista hallgatóinkat.
Elhelyezés

– Összes férőhely: 450
– Kétágyas szobák száma: 225 db
– Két szobához tartozik egy-egy vizesblokk

Szolgáltatások
– Ingyenes internet-használat a lakószobákban
–  Tanulóközpont  

(számítógépek, nyomtatás, fénymásolás stb.)
– Kiválóan felszerelt konyhák étkezővel
– Minden szobában hűtőgép, élelmiszertároló szekrények
– Kültéri főző- és sütőhelyek
– Büfé
– Mosó- és vasalószobák
– Vendégszobák
– Mozi szoba hangrendszerrel, zongoraszoba
– Tv-, rádióműsor és telefonszolgáltatás a lakószobákban
– Fedett „hangár” rendezvényekhez
– Nemenkénti kondicionáló termek
–  Kültéri kosár- és strandröplabda-, műfüves foci- és tenisz-

pályák
– Udvari parkoló

Tudósház
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 KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Kedvelt színtere a tanulásnak, információszerzésnek és ki-
kapcsolódásnak a Neumann János Egyetem Könyvtár és In-
formációs Központja, amely minden karunkon jól felszerelt a 
21. század követelményeinek megfelelő szakkönyvtárral ren-
delkezik. A kitűnő infrastruktúra mellett a hagyományosan és 
elektronikus úton elérhető gazdag forrásgyűjtemény maxi-
málisan kielégíti az egyetem karain folyó elméleti és gyakor-
latorientált képzések speciális igényeit. Hozzásegít a verseny-
képes tudás elsajátításához, továbbá számos programmal, 
kiállítással színesíti a hallgatói életet.

Szolgáltatások
– elektronikus információforrások elérése
– számítógép-használat
– internet és WIFI elérés
– szakirodalom-kutatási konzultáció
– helyben olvasás
– kölcsönzés
– fénymásolás, nyomtatás, szkennelés

Mi az ALUMNI? A latin eredetű almnus végzett férfi (nőnemű alakja alumna) többes 
számú alakja az alumni (végzettek). Magyar nyelven életkortól függetlenül az öreg-
diák kifejezést használjuk végzett hallgatóinkra.

A Neumann János Egyetem célja, hogy az Egyetem és a jogelőd intézmények (Kecs-
keméti Főiskola, Pallas Athéné Egyetem) egykori hallgatóival s végzést követően is tovább ápoljuk a kapcsolatot. A 
2019-es évben például kétszer is alkalmunk nyílt Aranydiploma Átadó Ünnepi Szenátusi Ülés szervezésére.

 ALUMNI
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HALLGATÓI  
SZOLGÁLTATÓ 
KÖZPONT

Mi értetek vagyunk! A Neumann Já-
nos Egyetem Hallgatói Szolgáltató 
Központja a sikeres és teljes életpá-
lya eléréséhez szükséges szolgáltatá-
sok nyújtásával segíti a hallgatók és 
a munkaerőpiac közötti kapcsolatok 
erősítését, a hallgatók egyetemi és 
végzés utáni eredményes életútját.

SZOLGÁLTATÁSOK:
–  Állásajánlatok, diákmunka 

lehetőségek, szakmai gyakorlatok 
népszerűsítése.

–  Önéletrajz, motivációs levélírási 
tanácsadás.

–  Szakmai rendezvények:  
EDUCATIO Szakkiállítás, Állásbörze.

–  Gyárlátogatások.
– Karrier tanácsadás.
– Hallgatói versenyek segítése.
–  Öregdiák (ALUMNI) találkozók 

szervezése.
–  Visszajelzések gyűjtése aktív  

és végzett hallgatóktól (DPR).
– Felvételi előtt állók tájékoztatása.
– Tréningek szervezése.

A MUNKÁD NÁLUNK KREDITET ÉR,  
KERESS MINKET!

Az Oktatási és Képzési Igazgatóság feladata a felsőoktatási törvény és a hoz-
zá kapcsolódó kormányrendeletek értelmében készült nyilvántartások nap-
rakész vezetése, a Hallgatói követelményrendszer alapján meghatározott 
oktatásszervezési és adminisztratív ügyek intézése, a hallgatók tájékoztatása 
tanulmányaikkal kapcsolatos problémáik megoldásához. Fő tevékenysége a 
hallgatók tanulmányi adminisztrációjának intézése. Ezen belül a felvételre je-
lentkezők, a hallgatók és a végzettek személyi adatainak kezelése, felvételi és 
tanulmányi eredményeinek nyilvántartása, az egyetem által kiadott igazolá-
sok elkészítése, adatszolgáltatás az egyetem egységei, valamint más szervezet 
számára, közreműködés a hallgatói juttatások és térítések ügyintézésében, 
valamint az egyetem tanulmányi adminisztrációjával kapcsolatos oktatási és 
ellenőrzési tevékenységben.

Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon: +36 76/516-317
web: www.nje.hu

Oktatási és képzési 
igazgatóság




