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Tisztelt Olvasó!
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gyöngyösi Károly Róbert Cam-

pusának bemutatkozó kiadványát tartja kezében! Virtuálisan is köszöntöm

abban a városban, ahol a felsőoktatás több mint fél évszázaddal ezelőtt
felsőfokú vincellérképzéssel kezdődött, majd folyamatosan bővült elérve a
mai, modern képzési struktúráját és arculatát.

Campusunkon agrártudományi, gazdaságtudományi, valamint infor-

matikai tudományterületen egyaránt folytathat tanulmányokat. Képzési

kínálatunkat igyekszünk a helyi és térségi gazdasági és társadalmi szereplők gyorsan változó igényeihez igazítani.

A Károly Róbert Campus az egyetem idegen (angol) nyelvű képzéseinek

fontos helyszíne, jelenleg 7 szakon tanulnak a világ minden tájáról nemzetközi diákok intézményünkben.

Gyöngyös és a várost körülölelő, négyévszakos kínálatot nyújtó Mát-

ra-hegység szeretettel vár valamennyi kedves tanulni, sportolni és kikapcsolódni vágyó fiatalt.

Dr. Bujdosó Zoltán

campus-főigazgató
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CAMPUS A MÁTRA KAPUJÁBAN
A Károly Róbert Campus épülete Gyöngyösön, csodá-

A campus klubjában lehetőség van az óraközi szü-

latos mátrai környezetben fekszik. Intézményünkben öt

netekben beszélgetni és meginni egy finom kávét, teát,

pes és további szemináriumi terem található.

szire menni, hiszen a Károly Róbert Étterem minden nap

előadóterem és számos kiválóan felszerelt számítógéJól felszerelt könyvtárunkban nemcsak zavartalan

tanulásra és olvasásra van lehetőség, de széles körben
találhatók magyar és idegen nyelvű szakirodalmak és
olvasmányok is.

Az intézményhez tartozik a Hotel Opál***Superior,

ami tanszállodaként is működik, valamint Gyöngyös-

höz közel található a Tass-pusztai Tanüzem, amely az
agrárképzésben részt vevő hallgatók számára nyújt


vagy enni egy szendvicset. Ebédidőben sem kell mes�változatos menüvel készül.

A Tanulmányi Osztály munkatársai szívesen fogad-

ják a hallgatókat és válaszolnak a tanulmányi ügyeikkel
kapcsolatos kérdésekre.

A főépületben található a Károly Róbert Campus

Hallgatói Önkormányzatának (KRC HÖK) irodája, ahol a
HÖK-ösök készséggel állnak rendelkezésre.

gyakorlati helyszínt.
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Cím: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. • Web: https://karolyrobertcampus.uni-mate.hu/

Kedves Érdeklődő!
A

MATE

Károly

Róbert

gazdagodhatunk. Gyöngyösön családias környezetben,

nevében

képzési területtel kapcsolatos tudást. Ezek alapján kije-

Campus Hallgatói Önkormányzatának
köszöntöm!

Miről szólnak az egye-

temi évek? Rengeteg új
élményről,

felkészült oktatóktól sajátíthatjuk el az általunk választott

lenthetem, hogy életem legjobb döntése volt, amikor a
Károly Róbert Campusra jelentkeztem.

programok-

ról, lehetőségekről, emberi

kap
csolatokról

és

Orbán Eszter

ügyvivő elnök
MATE KRC HÖK

ter
mészetesen a jövőt

mega lapozó szaktudás
elsajátításáról. Tapaszta
latból mondhatom, hogy

ez az ember életének
egyik legmeghatározóbb
időszaka!

A Hallgatói Önkormányzat tagjai nap mint nap azon

dolgoznak, hogy biztosítsák a megfelelő körülményeket

a sikeres félévek lezárásához, különösen nagy figyelmet
fordítva a hallgatói érdekképviseletre. A tanulmányok
alatt bármilyen felmerülő probléma vagy kérdés esetén

kereshetnek bennünket a hallgatók a közösségi felületeinken, e-mailen vagy akár személyesen is. Ezen felül ter-

mészetesen igyekszünk minél színesebb és sokoldalúbb

fakultatív programokat szervezni, ahol lehetőségetek
nyílik aktívan kipihenni egy-egy nap fáradalmát.

A Károly Róbert Campuson hallgatóként nem csak

Neptun-kódok

vagyunk.

Aktív

kapcsolatban

állunk

oktatóinkkal, akik név szerint ismernek bennünket. Kér-

dezhetünk, segítséget kérhetünk és hasznos tanácsokkal

e-mail: felveteli.gyongyos@uni-mate.hu • Facebook: @unigyongyos • Instagram: unigyongyos
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Rólunk mondták...
‚‚Tanáraimmal már a beiskolázási rendezvényen megismerkedtem, s mivel többel e-mailben tartottuk a kapcsola-

tot, nem lepődtünk meg azon, hogy az első tanítási napon
a keresztnevünkön szólítottak. Erősíti a kapcsolatunkat, hogy
oktatóink a hallgatói rendezvényeken is megjelennek.”

– Kelemen Patrik, hallgató –

‚‚Mindig is szerettem a matematikát, ezt a képzést ezért nekem találták ki. Szakmailag elismert oktatóktól tanulunk, fes-

tői környezetben, a Mátra lábánál, családias légkörben. Nem
kell a fővárosba járnom azért, hogy könyvelő édesanyám
nyomdokaiba lépjek, aki támogatta is a választásomat.”

– Birgés Evelin, hallgató –

‚‚Már akkor megfogott a gyöngyösi campus, amikor a középiskolai osztályommal látogattunk ide és nem néztek le ben-

nünket a hallgatók. Egyetemistaként is azt tapasztalom, hogy
társaim barátságosak, segítőkészek, óráink pedig érdekfeszítők, mert az életből származó példákat dolgozzuk fel.”

– Habók Nóra, hallgató –

‚‚Már 23. éve dolgozom kertészeti szaktanácsadóként és en�-

nyi év után leginkább magamnak akartam bizonyítani a
diplomaszerzéssel. Sosem késő! Tanári támogatással, némi
kitartással és kis szorgalommal még 50 évesen, munka mellett is lehet OTDK-döntőbe jutni és diplomát szerezni!”

– Varga László, kertészmérnök –
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Károly Róbert Diákhotel
A Károly Róbert Campustól tíz perc sétára található az

új építésű és modern Károly Róbert Diákhotel, mely két
épületben összesen 436 hallgató számára tud szállást

biztosítani. Így nem kell aggódni az albérletek vagy a
rendszeres utazás miatt, mert a diákhotelben minden

jelentkezőnek biztosított az elhelyezés! A létesítmény
két- és háromágyas szobákkal várja a hallgatókat, melyek egy része saját zuhanyzóval és mosdóval felsze-

relt, valamint minden szobában található ágy, íróasztal,
szekrény, hűtő, éjjeli lámpa, gardróbszekrény. Minden
szinten teakonyhák biztosítanak lehetőséget a főzés-

re. Minden épületünk és diákhotelünk teljes egészében
akadálymentesített.
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Sport, szabadidő
A Károly Róbert Campuson számos szabadidős és
sportlehetőség közül választhatnak hallgatóink. A Mátra lábánál található Sportcentrum több száz négyzet-

méteres területen biztosítja a sportolás lehetőségét két

műfüves és egy gumi burkolatú sportpályán. A pályák
felfestése számos sportág kipróbálását teszi lehetővé,
melyek közül kiemelhető a futball, kézilabda, kosárlabda, röplapda és tenisz.

Szabadidős és kirándulási lehetőséget kínál a Cam-

pus szomszédságában elhelyezkedő Mátra is, ahová a

munkatársak és a hallgatók rendszeresen szerveznek
közös túrákat. A Mátrába vezető kerékpárút pedig a
campus és a kollégium előtt halad el.
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Öntevékeny körök
Campus Vöröskereszt: A Campuson 2008 óta működik

Ká-Ró Színkör: Azzal a céllal jött létre, hogy aki kedvet

bevonásával. Évente 4 véradást szervezünk, önkéntese-

mat) megszerettesse, a szép magyar színpadi beszéd-

vöröskeresztes tevékenység hallgatók és munkatársak
ink pedig részt vesznek az előkészítésben és lebonyolításban, hirdetik a hallgatók között a véradás fontosságát, valamint fogadják és ellátják a donorokat.

érez a színjátszás iránt, azzal a színházi kultúrát (irodal-

stílust elsajátíttassa, a színpadi szereplést, a színpadi
mozgást, az előadó képességet, az előadóművészetet,
az arc- és testbeszédet és a kifejezőkészséget fejlessze.

Bor Klub: A Károly Róbert Campus több mint öt évtizedes

története során mindig meghatározó volt a szőlészeti és

borászati ismeretek oktatása. A Klub célja, hogy megis-

mertesse a kulturált borfogyasztást, illetve lehetőséget
biztosítson a szőlész-borász hallgatóknak és érdeklődőknek, hogy a borászat és pincészetvezetők előadásában megismerjék a szakma érdekességeit, szépségeit
az élményeken és a bemutatott borokon keresztül.

MátraVidék Klub: A vidékfejlesztést tanuló hallgatók és a

témakör iránt érdeklődők számára szervez szakmai programokat, ahol lehetőség van megismerkedni a vidéki tér-

ségek sajátos gazdasági-társadalmi folyamataival és a
vidék fejlődését elősegítő eszköztárral. Kifejezetten nagy

figyelmet fordítunk a szűkebb környezetünkben fellelhe-

tő természeti és kulturális értékek és az azokat fenntartó
szervezetek munkájának megismerésére, valamint a térségben megvalósult sikeres fejlesztések bemutatására.

Gyógynövény Klub: A Klub a 2012/2013. tanév kezdetén

alakult meg azzal a céllal, hogy a gyógynövények iránt

fogékony hallgatók, munkatársak és az intézmény falain
kívülről érdeklődők részére ismeretterjesztő programokat szervezzen.
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Színes képzési paletta
A gyöngyösi campus agrártudományi, gazdaságtu-

dományi és informatikai képzési területeken, három
képzési szinten – felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés – kínál lehetőséget a továbbtanulásra. Az intézményben több szakon van lehetőség magyar mellett angol nyelven is tanulmányokat
folytatni.

Agrártudományi képzéseink
Gyógy- és fűszernövények

A képzésre járó hallgatók megtanulhatják, hogyan kell

megfelelően termeszteni, gyűjteni és feldolgozni a különféle gyógy- és fűszernövényeket, milyen hatóanyagokat tartalmaznak, hogyan alkalmazzuk szakszerűen

ezeket. Elsajátíthatják a hosszú-hosszú évek alatt ös�szegyűjtött tudást modern módszerekkel és ismeretekkel kiegészítve.

Mezőgazdasági és Mezőgazdasági mérnöki

Szeretem a természetet, a növényeket és az állatokat.

Szeretném a munkámat a szabadban és szabadon
végezni. Ezt a két képzést azoknak találták ki, akik azo-

nosulni tudnak a fenti állításokkal. Kollégáink mindent

megtesznek azért, hogy a hallgatók sikeres, szakmailag
jól felkészült és naprakész tudással rendelkező mezőgazdasági szakemberekké váljanak.
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Szőlész-borász

Vidékfejlesztési agrármérnöki

az emberiség történetének és kultúrájának. A szőlészet

eszébe. Hallgatóink viszont arról tanulnak, hogy milyen

A szőlőtermesztés és bortermelés évszázadok óta része
és a borászat a természet és az emberi tudás erejét

ötvözi. A Mátrai Borvidéken évszázados hagyományai
vannak ezeknek a szakterületeknek, így hallgatóink korszerű gyakorlati és naprakész elméleti ismereteket egyaránt elsajátíthatnak a képzési idő alatt.

A vidék szó hallatán sokaknak egy békés falusi kép jut
problémákkal küzdenek a vidéki településeken élők és

hogy miként tudnak javítani az életkörülményeiken, a
gazdasági, társadalmi és kulturális lehetőségeiken.

A helyi hagyományok, történeti és természeti értékek,
valamint új lehetőségek is előidézhetnek valódi változást egy település vagy akár egy régió életében is.
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Gazdaságtudományi képzéseink
Gazdálkodási és menedzsment

Pénzügy és számvitel

nem nemzetközi, modern és innovatív. A közgazdász ál-

bek között elengedhetetlen a jó pénzügyi szakemberek

A közgazdász szakma nem valami unalmas dolog, hamot adhat egy ügyes kezű szakmunkásnak, sikerre viheti
egy vállalkozás ötletét, pénzt tud csinálni egy nemes cél
megvalósításához, jól használhatja fel a rendelkezésre
álló tőkét. A szakma tekintélye, anyagi megbecsültsége
hosszú évek óta kiemelkedően jó.
Kereskedelem és marketing

Érdekel a reklámok világa! Szeretném tudni, hogyan

alkalmazása. Ők azok, akik hétköznapjaik során részt
vesznek a számviteli és pénzügyi munkafolyamatok

irányításában, koordinálásában. Adóbevallásokat, hitelkérelmeket és pénzügyi terveket állítanak össze, befektetéseket terveznek, beruházás gazdaságossági vizs-

gálatokat végeznek, mérleg- és eredménykimutatást
készítenek.

tehető hatékonnyá egy vállalkozás kommunikációja.

Turizmus-vendéglátás (angol nyelven is)

gáltatás. Szívesen dolgoznék PR- vagy médiaügynök-

berek akkor találkoznak az emberekkel, amikor szabad-

És azt is, hogy mitől lesz eladható egy termék vagy szolségnél. Azoknak, akik bármelyik kijelentésben magukra
ismertek, ez a képzés ideális választás lesz.
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Egy cég vagy vállalkozás sikeres működtetéséhez töb-

A turizmusban és a vendéglátásban dolgozó szakemidejüket töltik, pihennek, élményeket szereznek. Mivel az

önmagunkra fordítható idő általában kevés, így nagyon

értékes. Egy jó vendéglátó észrevétlenül teremt ottho-

befolyásoló tényezőket, valamint az adott vállalkozás

Turizmus-menedzsment (angol nyelven is)

Informatikai képzéseink

kai alapismereteket van lehetőség magasabb szintre

A sikeres vállalkozások hátterében mindig ott áll egy

nosságot bárhol a világban.

Ezen a szakon a már megszerzett gazdasági, turiszti-

emelni. A cél olyan közgazdászok képzése, akik képesek

a turizmus területén önálló és átfogó tervezési, irányítási
és koordinációs feladatok ellátására helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szinten. Munkájukra turisztikai vállalkozásoknál, multinacionális cégeknél a turizmus állami és önkormányzati irányítási, közigazgatási és

tervezési intézményrendszerében, valamint a non-profit
szférában egyaránt szükség van.

Vállalkozásfejlesztés (angol nyelven is)

Ezen a képzésen a már megszerzett gazdasági és pénzügyi alapismereteket van lehetőség specializálni és magasabb szintre emelni. A cél olyan szakemberek képzése, akik képesek megtervezni egy vállalkozás közép- és

hosszútávú jövőjét, elemezni a meghatározó döntéseket

pénzügyi helyzetét, környezetét és annak trendjeit.

Gazdaságinformatikus

szakember, aki képes többek között üzleti folyamatok

végrehajtását segítő szoftverek tervezésére és tesztelésére, valamint adatbázisok létrehozására és menedzselésére. Ez a képzés tehát jó választás azoknak, akik
szeretik az informatikát.

Programtervező informatikus

Robotok programozása, mobiltelefonos alkalmazások
készítése, weblapok készítése, fejlesztése és karbantartása. Számos olyan feladat, melyek valamelyiké-

nek elvégzése, elvégeztetése napjainkban már szinte
megkerülhetetlen. A gyöngyösi campus programtervező informatikus hallgatói naprakész tudással gazdagodnak, aminek hála keresett szakemberekké válnak a
munkaerőpiacon.
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Erdőtelki Arborétum
Az Erdőtelki Arborétum 2007. január 1-jétől a gyöngyösi

Különös házasság

Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Cam-

Buttler kastélyt Mikszáth Kálmán Különös házasság

Károly Róbert Főiskola, napjainkban pedig a Magyar
pusának szervezetében folytatja munkáját, amely szer-

vesen kiegészíti a szakokhoz kapcsolódó oktató-nevelő

Az Erdőtelki Arborétumot és a szomszédságában lévő
című regénye tette ismertté.

munkát.

Területén jelenleg 1200-nál is több fa, cserje és évelő

növényféleség tárja elénk különböző flóraterületek varázslatos világát.

A kertben található például az országban a legna-

gyobb, három és fél méteres cukorsüveg fenyő, valamint az ezüsttörzsű fenyő legnagyobb hazai példánya is.

Nemzetközi környezet
A gyöngyösi campuson 40 országból közel 100 nem-

zetközi hallgató folytatja tanulmányait, akikkel bármikor
lehetőség van találkozni és beszélgetni. Ez egy remek
(és ingyenes) lehetőség az angol nyelv gyakorlására.

Azoknak a hallgatóinknak, akik szeretnének külföldön

tanulni és világot látni, a Nemzetközi Iroda munkatársai

segítenek abban, hogy eljuthassanak abba az országba, ahol legszívesebben töltenék el szakmai gyakorlatukat, vagy tanulmányaik egy részét.

Ha a választott képzés kimeneti követelménye a nyelv-

vizsga, ebben is tudunk segíteni, hiszen a campus ötféle
államilag elismert nyelvvizsga akkreditált vizsgahelye.
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Nemzetközi hallgatói ügyek: +36 82 505 800/2653 • e-mail: hahn.laszlo@uni-mate.hu

Kiadja:
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Felelős kiadó:
Prof. Dr. Gyuricza Csaba
Felelős szerkesztő:
Nagy Réka
Borítóterv, tördelés:
Szalai Norbert
Nyomdai munkák:
Szent István Egyetemi Kiadó és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Felelős vezető:
Borbély László

A MATE a vidék és a mezőgazdaság fejlődéséért
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)

A MATE célja Magyarország gazdasági és társadal-

Európa egyik legnagyobb agrárfókuszú felsőoktatá-

mi fejlődésének elősegítése, valamint a vidék és a me-

campusszal, a legsikeresebb európai egyetemek pél-

innovációs és tanácsadási tevékenységeivel. Ehhez ki-

si intézménye, mely 2021. február 1-jén alakult meg öt
dáit követve. Az Egyetem egyedülálló infrastruktúrával

és oktatási képességekkel rendelkezik, a tradíciókat öt-

vözve a modern kor megoldásaival. A jól hasznosítható
tudás és sokrétű gyakorlati tapasztalat érdekében fo-

lyamatosan bővíti széles képzési kínálatát, agrár-, gazdaság- és bölcsészettudományok, művészet és mű-

zőgazdaság fejlesztése kiemelkedő oktatási, kutatási,

terjedt vállalati hálózattal is rendelkezik, olyan hazai és
határon túli cégekkel működik együtt, amelyek lehetővé

teszik a hallgatóknak, hogy ösztöndíjprogramjukat egy

jól megalapozott üzleti környezetben töltsék, és ezzel a
gyakorlati tudással lépjenek a munkaerőpiacra.

vészetközvetítési, informatikai és pedagógiai területen
biztosítva színvonalas és átjárható oktatást.

Biztos hely, biztos jövő

www.uni-mate.hu

/mateuniversity

/mateuniversity

