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Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasót!
A Szent István Campus a

fiatalok szükségesek. Ennek alapja az agrárium komplex

alakult Magyar Agrár- és

együttműködés és a különböző kihívásoknak való meg-

2021. február 1-jén megÉlettudományi

Egyetem

5 campusa közül hallgatói

és alkalmazotti létszámát
tekintve a legnagyobb.
A Campus központja Gö-

döllő, de adminisztrációs

irányítása alatt dolgozik a
Szarvasi Képzési Hely is.
Egységesen

kezelése és értelmezése, a praktikummal való szoros
felelés. Jogosan várható el az oktató-kutató kollégáktól,
hogy olyan ismereteket plántáljanak diákjainkba, ame-

lyek naprakészek, az elméleti és gyakorlati tudományos
ismeretekből és tapasztalatokból táplálkoznak, illetve

beépülnek a tananyagba, így ismét a méltó helyére ke-

rül a hazai agrárium országon belül és határainkon túl
egyaránt.

A jövő hatalmas változásokat fog hozni infrastruktu-

valljuk,

rálisan és az oktatás-kutatásban egyaránt egyetemün-

ség előtt áll egyetemünk

zési, majd kivitelezési munkálatai, és rövid távon - 5 éven

hogy történelmi lehető-

és campusunk is. Létrejött Közép-Kelet-Európa egyik
legnagyobb agrárorientáltságú felsőoktatási intézménye, melynek központja Gödöllő, ami további kihívásokat
jelent a Campus minden polgára számára.

Az elvárások komolyak, melyeknek megfelelni csak és

kizárólag úgy tudunk, ha mindenki nap mint nap azért
dolgozik, hogy campusunk növekedjen tudásban, ta-

kön. Rövidesen elkezdődnek az új campusépület tervebelül – egy modern, a jelenkor igényeit magába foglaló
épületben tanulhatnak hallgatóink, dolgozhatnak kollégáink. Ezzel a megújulással párhuzamosan a tantervi

reform is elkezdődött, az agrár- és élelmiszeripar szükségleteihez igazított oktatás fog kidolgozásra és bevezetésre kerülni az Egyetemen és a Campuson egyaránt.

Valljuk, hogy a minőségi agrároktatás alapja az

pasztalatban és eredményekben egyaránt. Az Egyetem

együttműködés, hogy Mindenki, aki ezért tenni és csele-

Campushoz köthető, további 8 intézetnek van tanszéki

pus fejlesztéséhez. Ehhez kérjük segítségüket és hozzájá-

keretében létrejött 22 intézetből 9 intézet központja a

szintű beágyazottsága a Campuson, amelyek az okta-

tási, kutatás-fejlesztési, innovációs és szaktanácsadási
feladatok területén adnak állandó feladatot az itt dolgozóknak és tanulóknak.

Vizionálunk egy fenntartható mezőgazdaságot, mely-

hez minőségi, elméleti és gyakorlati tudással felvértezett

kedni akar és kíván, járuljon hozzá az Egyetem és a Camrulásukat, és invitálom Önöket: saját szemükkel lássák és
tapasztalják meg fejlődésünket és fejlesztéseinket!
Agrárbaráti tisztelettel:

Prof. Dr. Urbányi Béla
campus-főigazgató
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SZENT ISTVÁN CAMPUS
Az agrárszakismeretek felsőfokú oktatása Magyaror-

Agrártudományi Egyetem átszervezésekor hozták létre

agrártudományi egyetem alapításának gondolata az

majd Gépészmérnöki Karként működött. 1957-ben a

szágon közel kétszáz éves múltra tekint vissza. Az önálló

1900-as évek elején vetődött fel először. Az agrártudo-

mányok egyetemi szintű oktatása az első világháborút
követően, a Budapesti Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Mezőgazdasági Osztályán kez-

dődött meg 1920-ban. 1945-ben budapesti székhellyel
és négy karral (köztük a Mezőgazdaság-tudományi

Karral) alapították meg az első önálló Magyar Agrártudományi Egyetemet. A gyakorlati képzés feltétele-

inek biztosítása érdekében az egyetem karai 1950-től
több lépésben átköltöztek Gödöllőre a premontrei rend

gödöllői intézményeinek államosítását követően. Ettől

az időponttól számítjuk a gödöllői képzés – a jelenlegi
Szent István Campus - létezését. 1950-ben, a Magyar

2

a Gépesítési Szakot, mely később Gépesítési Karként,
karok egyesültek Gödöllői Agrártudományi Egyetem

néven. Hamar világossá vált azonban, hogy új épületekre van szükség ahhoz, hogy az oktatás megfelelő

színvonalon folyhasson tovább. Az első építési munkák már korábban, 1951-54 között zajlottak, az igazán

nagy volumenű építkezés az 1958-66-os nagyberu-

házás során indult meg, de a teljes megvalósítására

csak 1966-70 között került sor. Az új, modern egyetemi

aulát és a szemináriumi termeket is magába foglaló
épület 1969-re készült el. Az új aulát uraló, „A mag apoteózisa” című monumentális bronz plasztika alkotója a

magyar származású szobrászművész, Amerigo Tot, aki

a mű tanévnyitóval egybekötött ünnepélyes avatásán,

Környezettudományi Intézet, a Növénytani Tanszék, valamint az Élettani és Állategészségügyi Tanszék oktató
laboratóriumai.

A Szent István Campus jelenleg az egyik legnagyobb

egyetemi campus Magyarországon, amely a Gödöl-

lői-dombság szívében, egyetemi sportpályák és erdők

szomszédságában, mégis a város közvetlen közelében
helyezkedik el. Gödöllő városa és Budapest a Campusról

többféle útvonalon, könnyen megközelíthető, mindössze
pár perc sétára találhatók az egyes buszmegállók, az elmúlt évben felújított vasút- és HÉV-állomás, és a Gödöl-

lői Autóbusz Végállomás. A Campus város a városban:

területén boltok, gyógyszertár, posta és orvosi rendelő
is megtalálható. A hallgatói élet központja a kollégium,

míg a Campus legszebb helye talán a Botanikus Kert,
1983. szeptember 5-én személyesen vett részt. 1986

amely több mint 50 éves múltra tekint vissza.

ban létrejött a Társadalomtudományi Kar, amelynek

Szarvasi Képzési Hely

mányi Karra változott. A Szent István Egyetem 2000-

lásával a Szent István Campushoz csatlakozott önálló

elnevezése 1989-ben Gazdaság- és Társadalomtudoben történt megalakulásakor három kar (Gazdaság-

és Társadalomtudományi Kar - GTK, Gépészmérnöki
Kar - GÉK, Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar

- MKK) működött Gödöllőn. A Magyar Agrár- és Élet-

tudományi Egyetem 2021 februári megalakulásával a

Szent István Egyetem három kara Szent István Campus
néven folytatja tovább tevékenységét.

A Campuson mind a környező szabadtéri területek,

mind az egyetemi infrastruktúra tekintetében folyamatosak a fejlesztések. Az elmúlt években megújult többek

között a műszaki képzési terület valamennyi oktató- és
kutatólaboratóriuma, létrejött a HalgazdálkodásiTanszék

Technológia és Tudástranszfer Központja, megújultak a

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem megalakuképzési helyként a korábbi Tessedik Campus, amelynek

legnépszerűbb képzései a klasszikus mezőgazdasági ismereteken kívül tartalmazzák a mezőgazdasági vízgaz-

dálkodással és öntözéssel kapcsolatos ismereteket is.
Szarvason csodálatos természeti adottságokkal rendel-

kező vízparti kollégium és a Tessedik Sámuel Könyvtár
várja a hallgatókat. Ez utóbbi a Szarvason folyó oktatási és kutatási tevékenység támogatása mellett közös-

ségi térként is funkcionál, valamint a szarvasi hallgatók
szakdolgozatai és TDK-dolgozatai is bekerülnek a gyűj-

teménybe. Hallgatói ügyekben a Szent István Campus
testületei járnak el, ugyanakkor a képzések adminisztrációja, a tanulmányi ügyintézés Szarvason zajlik.

Campus: +36 28 522 000/2220 • e-mail: campus.titkarsag.godollo@uni-mate.hu • web: godollo.uni-mate.hu
Szarvasi Képzési Hely: +36 66-313-311/2117 • e-mail: to.szarvas@uni-mate.hu
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Kedves Leendő Hallgatótársak!
Sokan

kérdezik

tőlem,

szórakozóhely várja az érdeklődőket zenés-táncos ren-

Campust

Az egyetemi évek meghatározó élményeit nyújtják a

hogyan jellemezném a

Szent
egy

István

szóval.

Közösség. gólyatáborban szerzett első tapasztalatok és a gólyabáli

Hogymiért van ez? A hall
gatók az egyetem és a
kollégium falai között baráti társaságként, családként

dezvényekkel.

funkcionálnak.

Egyedinek mondhatóan,
nálunk a hallgatók az ok-

pompa, így mindenképpen javaslom, hogy ha t ehetitek,
vegyetek részt ezeken az eseményeken.

De kár szaporítani a szót, gyertek és nézzétek meg

magatoknak! Garantálom, hogy nem fog senki csalódni!

Szélyes Barnabás

Szent István Campus HÖK-elnök

tatókkal közösen, együt-

tes erővel menetelnek a diplomaszerzés olykor rögös
útjain. Gödöllőn az elméleti tudás átadása mellett kiemelt figyelmet kap a gyakorlati ismeretek, praktikák

bemutatása is. A campus összes képzésén cél az, hogy
ha valaki a végzést követő évben el szeretne helyezkedni, friss és átfogó tudással tud az állásinterjún, munkahelyén helyt állni.

A korábban említett közösségi élet fontos eleme a kol-

légium, mely minden jelentkező hallgató számára garantáltan férőhelyet biztosít, függetlenül attól, hogy honnan érkezik. A tudományos élet folyamatosan fejlődik a

campuson, a félévente tartandó tudományos diákköri

konferenciák (TDK) mellett szakestek, ismeretterjesztő

előadások, szakkollégiumi programok várják az érdeklődőket. Ha valaki kiengedné a fáradt gőzt, rengeteg sportolási lehetőséget biztosít a Campus, továbbá megta-

lálható itt egy teljesen felszerelt konditerem is. Mindezek
mellett, ha kedvetek támad, szintén a Campuson több
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e-mail: campushok.godollo@uni-mate.hu

Hallgatóink mondták...
„Mivel Gödöllőn élek, kisiskolás koromtól gyakran megfordultam különböző programok résztvevőjeként az

Egyetemen, ami város a városban. Itt összetartó közöségben tanulhatok. A szak választásában édesanyám

inspirált, és bízom benne, hogy a tanulmányaim végeztével el tudok majd helyezkedni ebben a hivatásban.”

– Rausch Nóra, emberi erőforrás szak –

„Coming to MATE was absolutely the right decision

to make. Those on your course inspire you, and those
who teach challenge you beyond your limits. My time in

MATE has been all about discovering new dimensions

to both my professional field and myself. There’s a lot
that’s great about MATE: modern academic facilities,
emphasis on student welfare, respect for, and sensitivity

to differences among people and ideas. However, one of
the things that I appreciate the most in the academics

is how invested the professors are in encouraging their
students and empowering them to become better
professionals every single day. Tutored by the very best

in the field, we are able to create and be a part of high quality research. It is truly amazing how much confidence you

build up after just a short period of time. Student community is international and multicultural, student life is highly
social active. This is the environment that develops and expands your worldview and introduces you to friends and
colleagues that will last a lifetime.”

– Alexandra Kalandarishvili - BSc and MSc in Wildlife Management Engineering –
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„Másodéves koromban hallottam a tanárképző szakról, és már a felvételi is izgalmas volt. Olyan teszteket kellett kitölteni, melyek önmagukban is kihívást jelentet-

tek, kíváncsi voltam, hogy mit tudok! Megtetszett, hogy az ötéves egyetemi képzés
alatt két diplomát tudok szerezni, a több lábon állás lehetősége már akkoriban
is vonzó volt. Később angolt tanítottam egy általános iskolában, ahol a felvéte-

linél kérdezték, hogy van-e legalább mérnöktanár diplomám? Akkor már volt.
A tanárképzős tárgyak színesítették a tantárgyak palettáját, így lett igazán egyetemi a képzés, hiszen itt az oktatásszervezéstől a neveléstanig, a pszichológiától a

kommunikációig sok mindennel megismerkedhettünk. A legnagyobb kaland pedig a hospitálás és a szakközépiskolai vizsgatanítás volt. Az egyetem oktatójaként

a megszerzett ismeretek jelentős segítséget nyújtanak a mindennapi egyetemi
munkámban, de a terepgyakorlatok és a terepi kutatások végzése során is.”

– Dr. Centeri Csaba, egyetemi docens, mérnöktanár –

„A gödöllői campuson az alapok elsajátításától kezdve
sokoldalúan készítenek fel bennünket a mérnöki pályákra. Legyen szó általános gyakorlatról vagy kooperatív

szakmai gyakorlatról, illetve duális képzésről, nemzetközi
cégeknél szerezhetünk mérnöki jártasságot, sok esetben
az első állást is.”
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– Vas Balázs, gépészmérnök szak –

Hallgatói szolgáltatások
Gödöllői Kollégiumok

A kollégiumi élet minden egyetemista számára élete

gatónak lehetősége van segítséget kérni az épület-

zasságok, barátságok születtek/születnek a kollégium

közreműködője a kollégiumi életnek. A szabadidő eltöl-

meghatározó éveit jelenti. Életre szóló kapcsolatok, háfalai között.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gödöllői

kollégiumai az ország legszebb, legkorszerűbb intéz-

szintjén megtalálható hallgatói koordinátortól, aki aktív

tésére öt rendezvényterem, beltéri konditerem, szabadtéri edzőpark és több tűzrakó hely biztosít lehetőséget.

Az épületek falai között mozgalmas kulturális (pl.

ményei közé tartoznak. Jelenleg hét épületben közel

stand-up, Farsang, Márton-nap) és szakmai (szakkollé-

lyezési lehetőség. Az épületek szinte minden igénynek

stb.) élet zajlik. Folyamatos a hallgatókat bevonó fog-

1700 magyar és nemzetközi hallgató számára van elhemegfelelnek, vannak egy-, két-, három- és négyágyas

szobák, valamint apartman jellegű lakóhelyiségek,
igény szerint fürdőszoba, teakonyha biztosításával.

Az épületekben konyha, társalgó, mosókonyha, tanuló

szobákszolgálják a hallgatók kényelmét. Minden hall-

giumi rendezvények, végzett szakemberek workshopjai
lalkozások, rendezvények szervezése (Active TalkENG,
táncház, Társasjáték Klub stb.).

Az autóval érkezőket a kollégiumi épületek mellett in-

gyenes parkoló várja.
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Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Az Egyetem legnagyobb, egyben a Szent István Cam-

fénymásolásra és nyomtatásra. A könyvtár a hagyo-

ható, melynek napfényes olvasói tereiből az Egyetem

segítséget nyújt az adatbázisok használatához, iro-

pus központi könyvtára az Egyetem főépületében találcsendes, belső díszudvarára nyílik kilátás. A könyvtár
tudásközvetítő, az egész életen át tartó tanulást segítő

intézményként elsődlegesen a Campus oktatási, kutatási tevékenységét támogatja agrár-, gazdasági, környezettudományi, műszaki és társadalomtudományi

dalomkutatáshoz, szakdolgozatíráshoz, hivatkozások
kezeléséhez; valamint aktívan részt vesz az E-learning

rendszer működtetésében és a Magyar Tudományos
Művek Tára (MTMT) építésében is.

2008-ban az intézmény szervezetébe került a gö-

területen szakirodalmi információval.

döllőiegyetemi szaklevéltár, amely egyetemtörténeti

kívül több ezer e-könyv és számos szakadatbázis áll

gítja az állomány sokszínűségét.

A közel 370 000-es könyv- és folyóirat-állományon

az olvasók rendelkezésére, már távoli hozzáféréssel is.
Az egyetemi hallgatók számára lehetőség nyílik egyéni és csoportos tanulásra, számítógépek használatára,
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mányos könyvtári szolgáltatások mellett módszertani

gyűjteményével és értékes fotóarchívumával gazda-

Szolgáltatásainkkal, minden tevékenységünkkel arra

törekszünk, hogy hallgatóink, oktatóink szívesen forduljanak hozzánk és visszatérő olvasóink legyenek.

Kollégiumok: +36 28 522 800/1070 • e-mail: godolloi.kollegiumok@uni-mate.hu

Könyvtár és levéltár: +36 28 522 800/1041 • e-mail: konyvtar@uni-mate.hu • web: kosary.lib.uni-mate.hu

Sport és szabadidő

Elkötelezett célunk, hogy a gödöllői campuson a
sportéletet olyan szinten élesszük újra, amely előtérbe helyezi annak élettani hatásait, egészség-

megőrző és közösségépítő erejét, és kikapcsolódást
nyújt a tanulás mellett. Szeretnénk, ha a hallgatók

közösségi élete a sportolásban teljesedne ki, és
olyan közösségek alakulnának ki általa, melyek virágzó élettel töltik meg a Campust. Jelenleg döntően egyéni sportolási lehetőségeket használhat-

tak ki a mozgásra vágyó hallgatók, ez azonban az
idei tanévtől megváltozik. Az egyetemi egyesület

átalakul, új névvel, új logóval és szakosztályokkal
bővül, melyek mind a pezsgő sportélethez adják
meg a kellő keretet. Természetesen mindennek az

alapja a megfelelő színvonalú és számú sportlétesítmény, melyek folyamatos bővülése és fejleszté-

se olyan sportágak kiszolgálására is alkalmas lesz,
mint például vízilabda, jégkorong, röplabda és futsal. Szabadidősport szakosztályunk széles tárházat

kínál a különböző sportágak űzésére, kedvezményes feltételek mellett.

A sport vonatkozásában arra törekszünk, hogy a

rendszeres testnevelés órák biztosítása mellett egyrészt segítsük a szabadidő minél hasznosabb eltöltését sportolással, másrészt biztosítsuk a sportban

kiemelkedően tehetséges hallgatók számára a versenysport lehetőségét.

Sport: +36 70 199 8107 • e-mail: torok.andras@uni-mate.hu
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Oktatás a Campuson
A 2021. február 1-jén létrejött Magyar Agrár- és Élettu-

és az eredményekből közös tudományos publikációk

nagyobb agrárfókuszú, multidiszciplináris képzési he-

idegen nyelveket beszélő, új értékeket előállító értelmi-

dományi Egyetem megalapításával Európa egyik leglye jött létre., ahol magasan kvalifikált oktatói gárda és

egyedülálló természeti környezet várja a hallgatókat.

ség képzésére szerződünk hallgatóinkkal.

A mesterszakon, vagy osztatlan képzésen végzett

Különösen igaz ez a Szent István Campusra, ahol nem-

hallgatók a Campuson működő alábbi doktori iskolák-

tori képzésben, hanem felsőoktatási szakképzéseken és

»» Állatbiotechnológiai és Állattudományi Doktori Iskola

csak alap-, osztatlan, mester- és ezt követően akár dokszakirányú továbbképzéseken is képezhetik magukat
a jelen és a jövő szakemberei négy képzési területen:

agrár- és környezettudományi, gazdaságtudományi,
műszaki, valamit bölcsészettudományi és p
 edagógiai
terület. A széles képzési kínálat lehetővé teszi, hogy a

hallgatók több ágazat feladataiba betekintést nyerje-

nek, illetve hozzásegíti őket a világ komplex megisme-

ban képezhetik tovább magukat:

»» Biológia Tudományi Doktori Iskola

»» Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola
»» Környezettudományi Doktori Iskola
»» Műszaki Tudományi Doktori Iskola
»» Növénytudományi Doktori Iskola

A Szent István Campus képzési profiljában megjele-

réséhez, a magasabb szintű rendszerszemlélet kialaku-

nő szakterületek többsége nagy manualitást igényel.

Hallgatóinkat akadémikusok és a Magyar Tudomá-

korlatorientált megvalósítása. Hallgatóink az elméleti

lásához.

nyos Akadémia doktori címmel elismert oktatói tanít-

ják, kutatási programjaink keretében professzorainkkal
és nagydoktorainkkal dolgozhatnak közös projekteken,
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készíthetők. Környezettudatos, nyitott gondolkodású és

Ebből adódóan kiemelt hangsúlyt kap képzéseink gyaoktatás kiegészítéseként folyamatos gyakorlati meg-

erősítésre kapnak lehetőséget. A duális és kooperatív
képzési formát választó hallgatóink akár a képzés t eljes

Oktatási Igazgatóság honlapja: oig.uni-mate.hu

ideje alatt, akár egy-egy szemeszterben élvonalbeli

Gazdaságtudományi terület

zett elméleti tudást. A szoros oktatási együttműködés

sek elképzelhetetlenek megalapozott gazdaságtudo-

vállalatoknál ültethetik át a gyakorlatba a megszereredményeként tanulóink a diploma megszerzésekor

oklevéllel igazolt munkatapasztalatot szereznek, így a
munkaerőpiacon is pozícióelőnyre tesznek szert.

Agrár- és környezettudományi terület

Campusunkon található hazánk legszélesebb körű

A hazai agrármérnökképzés és az egyéb mérnöki képzémányi ismeretek nélkül. Olyan szakemberek képzésére

van szükség, akik átlátják a gazdálkodási folyamatokat
és képesek vezetőként önálló döntéseket hozni, illetve

a különböző döntéselőkészítő szervezeti egységekben
hatékonyan működni.

A gazdaságtudományi képzések végzett hallga-

agrár-, környezettudományi és vidékfejlesztési kép-

tóinak elhelyezkedésére vonatkozó kedvező munka-

inkkal, kutatási eredményeinkkel és szaktanácsadási

hogy szükség van felkészült közgazdászok képzésére.

zéspalettája. Küldetésünk, hogy képzési programjamunkánkkal hozzájáruljunk egy új típusú, a természeti

erőforrások fenntartható hasznosításán alapuló mezőgazdaság kialakulásához.

A mezőgazdasági kutatások eredményei javítják

az életminőséget, a termelés versenyképességét és
jövedelmezőségét, illetve a környezetgazdálkodás, a
vidék- és területfejlesztés, a természetvédelem és a
vadgazdálkodás szempontjait is szolgálják a jövő ge-

erő-piaci tapasztalatok egyértelműen azt igazolják,

A jelenlegi felsőoktatási kínálat nem fedi le azokat a te-

rületeket, amelyek a vidék életében jártas közgazdász
szakembereket igényelnek. Mi olyan közgazdászokat
képzünk, akik képesek a mezőgazdasági alapfolyamatokat ismerve a vidékfejlesztés alkotó szereplőiként dolgozni és érdemben hozzájárulni a vidéken élő népesség boldogulásához.

Célunk, hogy az üzleti képzések területén gyakorla-

nerációinak érdekében. Ehhez naprakész tudású, mo-

tias tudást adjunk át hallgatóinknak. A vállalatoknál

szakemberekre van szükség, akik otthonosan mozog-

diploma értékét növelik, másrészt megalapozzák a ké-

dern gondolkodású, a szakmát és az agrártájat szerető
nak a molekuláris biológia világában ugyanúgy, mint

a robottechnika alkalmazásában - ilyen szakemberek
képzése iránti elhivatottságunk megingathatatlan.

Elérhető képzéseink folyamatosan megújulnak és új

szakokkal egészülnek ki, így biztosítva a kor igényeinek
megfelelő képzési és oktatási palettát. Célunk az agrárium fenntarthatóságát és versenyképességét elő-

teljesített szakmai gyakorlatok egyrészt a megszerzett
sőbbi szakmai kapcsolatok kiépítését és az elhelyezkedési esélyeket. Gazdasági képzéseink sokoldalú és kor-

szerű üzleti, társadalomtudományi és vidékgazdasági

ismeretanyaggal járulnak hozzá a nemzetgazdasági
stratégiai célok megvalósításához, a nemzeti és nemzetközi eredmények gyarapításához.

Üzleti szabályozás és információmenedzsment terü-

segítő, gyakorlatorientált szakemberek képzése, ezért

leten képzéseinket minden olyan leendő hallgatónknak

bővítésére is.

gi, pénzügyi, informatikai, logisztikai, és banki területen

kiemelt hangsúlyt fektetünk duális képzéseink további

ajánljuk, akinek karriercéljai között szerepel gazdasá-
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elérhető alkalmazotti, vezetői pozíció, saját vállalkozás,

igényeit is. Az agrárinformatika területén létrehoztuk az

területen elérendő siker. A nálunk végzett szakembe-

pontot (AgIT FIEK), és a világviszonylatban ritkának szá-

állami szektorban betöltendő állás vagy a nonprofit
rek elméleti és gyakorlati tudásra egyaránt szert tesz-

nek a statisztikai módszerek, döntési modellek, vezetői
ismeretek, elemző, tervező, problémamegoldó képes-

mító ISOBUS-rendszerek fejlesztésével, vizsgálatával és
minősítésével egyedülálló módon foglalkozunk.

ségek és a gazdaság egyéb alkalmazott területein, így

Bölcsészettudományi és pedagógiai terület

rolling, logisztikai teljesítmény és növelhető a profita-

ciplináris szemléletű, problémamegoldási képesség-

segítségükkel hatékonyabbá tehető a pénzügyi, kont
bilitás. Fontosnak tartjuk, hogy diplomásaink megállják

helyüket a kkv-szektorban, nagyvállalatoknál, multinacionális cégeknél, a közszférában, a költségvetési intézmények különböző területein vagy akár a különböző
projektekben.

Műszaki terület

A műszaki fejlődés megállíthatatlan, életünk minden
területére kihat, és ehhez a műszaki képzéseknek is alkalmazkodniuk kell. A Campuson zajló műszaki képzéseinket ezért folyamatosan alakítjuk. A mechatronika,

Bölcsészettudományi területen célunk, hogy interdiszgel rendelkező, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs

készséggel jellemezhető fiatalok kapjanak egyetemi
diplomát képzéseinken. Olyan szakembereket képzünk,

akik megfelelő szociális kompetenciákkal rendelkezve,

az iskolaválasztás, a pályaválasztás, valamint a későbbi munkavállalás hátterében álló döntési mecha-

nizmusok birtokában segítik a tanulókat, rendelkeznek
az oktatási rendszer, a továbbtanulási lehetőségek, a
munkaerőpiac, valamint a különböző speciális igényekkel bíró célcsoportokról szóló ismeretekkel.

A szaktanárképzés területén választható alap- és

informatika, létesítmények üzemeltetése és menedzs-

mesterszakjaink esetén egyrészről a pedagógia, más-

szakemberképzésben. Az ezeken a területeken jelent-

zési terület a meghatározó. A mi olvasatunkban az

mentismeretek új területeket jelentenek a műszaki

kező munkaerő-piaci igényeknek a képzéseinket elvég-

ző szakemberek minden esetben meg tudnak felelni.
Emellett felnőttképzési palettánk is az egyik legszélesebb az Egyetemen.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Agrár- és Élettu-

dományi Egyetemen gépészmérnököket, mechatronikai
mérnököket, létesítménymérnököket is képzünk. Magas

színvonalon tudjuk kiszolgálni a különböző agrárszakok
műszaki képzési igényeit, valamint a különböző vállalatok mezőgazdasággal kapcsolatosműszaki fejlesztési
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egyedülálló Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Köz-

részről a hozzá kapcsolt diszciplína, azaz az agrár képoktatói, tanári szerep a tradicionális ismeretközlő funk-

ció mellett kiegészül egy segítő, támogató szereppel,
amelynek készletelemeivel az oktató/tanár önmaga is
részt vesz a munkában, másrészt koordinátorként irányítja is azt. Így korszerű, az agrárium piaci igényeire

reagáló képzést tudunk megvalósítani. Végzett hallgatóink iskolarendszeren belül és kívül, valamint számos,

pedagógiai és pszichológiai ismereteket is igénylő területen tudnak elhelyezkedni.

Kutatási tevékenységünk
A Szent István Campuson működő intézetek mindegyike

több hazai és nemzetközi interdiszciplináris kutatásban
vesz részt. Néhány érdekes projektet emelünk ki az alábbi sorokban, természetesen a teljesség igénye nélkül.

Agrár- és környezettudományi területen nagyrészt

olyan kutatások folynak, amelyek az agrár-környezetgazdálkodás, a vidék- és területfejlesztés, a bio-

technológia, a természetvédelem, valamint a vad- és
halgazdálkodás szempontjait is szolgálják. Egy, a Bala-

toni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel konzorciumban
megvalósuló pályázat során a MATE kutatói a Balaton
halállományának megerősítésén és fejlesztésén dol-

COVID-krízis okozta változások feltárásáról, de a fentiek

lógia kifejlesztésével. Igen különleges kutatási projekt

vállalkozásokkal kapcsolatos projekt színesíti a területen

goznak számos nevelési és egyéb innovatív technoaz Európai Űrügynökséggel (ESA) közös nemzetközi kutatás, amelynek fókuszában a vegetáció működésé-

mellett is számtalan, gazdasággal, turizmussal, valamint
végzett kutatások palettáját.

Műszaki területen a kutatási tevékenység fókuszá-

nek tér- és időbeli mintázatai állnak. Egy másik érde-

ban elsődlegesen a biológiai rendszerek alkalmazott

német és angol egyetem, illetve az ELTE és a MATE kuta-

Kiemelt kutatási területnek számít a technológiai újí-

kes projekt, amelyet a Helsinki Egyetem vezet és több

tóinak részvételével zajlik, azt kutatja, hogyan formálta
át Eurázsia, illetve Európa kulturális, nyelvi és genetikai
térképét a bronzkori jamnaya kultúra.

Gazdaságtudományi területen az egyik jelenleg is fo-

lyó kutatás a lengyel és magyar egyetemisták értékrend-

jének vizsgálata, emellett a nemzetközi szakirodalomban

első alkalommal készült kutatás a cigányság táplálkozási
helyzetéről, és hazánkban először próbálták számszerűsí-

teni az elhízás okozta makrogazdasági terheket a terület
kutatói. Szintén a magyar szakirodalomban első alkalommal készült átfogó vizsgálat a munkavégzés során a

technikai-technológiai vizsgálata és támogatása áll.
tások területe, ezek többek között az anyagtudomány,
a 3D nyomtatás-, valamint az additív gyártástechno-

lógia, de kiterjedt a szerkezettani tudományos munka
is. Számos kutatás foglalkozik alkalmazott informatikai
platformokkal, egy jelenlegi projektben a gépek prediktív diagnosztikája került fókuszba, egy másik, jelenleg is futó kutatási program a 3D képalkotáson alapu-

ló, orvostechnológiában használatos speciális ortézis
fejlesztését célozza, melynek segítségével lényege-

sen olcsóbban, egyénre szabottan lehet gyógyászati

segédeszközöket előállítani.
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Vállalati kapcsolataink
A MATE Szent István Campusa az ország egyik kiemelkedő agrároktatási központja, mely három, gödöllői nagymúltú kar (MKK, GTK, GÉK) kapcsolatrendszerét tömörí-

ti, beleértve számos forprofit és nonprofit szervezetet.
A kapcsolati háló kiterjed gyakorlatilag a mezőgazda-

ság szinte minden ágazatára. Az együttműködések

több szinten zajlanak: oktatás, K+F+I, szaktanácsadás
stb. Partnereink különböző egyetemi szakmai bizottságokban is rendszeresen képviseltetik magukat, és ter-

mészetesen rengeteg hallgató tölti gyakorlati idejét, írja
TDK-, szak-, illetve diplomadolgozatát az egyes szervezeteknél. A Campus folyamatosan nagy energiát fordít
meglévő kapcsolatainak ápolására, az új lehetőségek

felkutatására, és aktív szerepet vállal az együttműködések szakmai tartalommal történő feltöltésében.

‚„Vállalkozásunk mintegy 2100 hektáron foglalkozik halgazdálkodási tevékenységgel Szeged környékén.
Cégünk több, mint két évtizedes együttműködéssel rendelkezik a MATE gödöllői campusával és jogelődjeivel, több kutatás-fejlesztési pályázat és együttműködés keretein belül sikerült termelési hatékonyságunkat fejleszteni. A tudományos és kutatási tevékenység mellett rendszeresen szerepet vállalunk az Egyetem
gyakorlati és szakkollégiumi oktatásában, továbbá szakember állományunk több esetben is gödöllői képzéseken fejlesztette tudását.”
– Sztanó János, ügyvezető – Szegedfish Kft. –
‚„Társaságunk 40 éve a magyar takarmánypiac meghatározó gyártó és szolgáltató cége. Több évtizedes
szakmai együttműködés keretében számos kutatás-fejlesztési projektet viszünk közösen a MATE kollégáival.
Az agrár-utánpótlás számunkra is stratégiai feladat, amely duális képzéseken, - az utóbbi időben – gyakornoki képzési programokon keresztül valósul meg, illetve hosszú évek óta rendszeres házigazdái vagyunk
a MATE diákok üzemlátogatásainak Dabason. Agrárdiplomásaink döntő többsége is a gödöllői campuson
végzett. Büszkék vagyunk rájuk és kulcspozícióink betöltésekor a jövőben is számítunk az Egyetem fiatal
diplomásaira. Munkatársaink különböző bizottságok tagjaiként is részt vesznek a MATE szakmai életében.”
– Kulik Zoltán, vezérigazgató - Vitafort Zrt. –
‚„A mezőgazdasági és építőipari gépek és alkatrészek forgalmazásával, illetve szervizelésével foglalkozó
AXIÁL Kft. és a MATE Szent István Campusa, valamint annak jogelődjei több évtizede ápolnak intenzív szakmai kapcsolatot. Vállalkozásunk tulajdonosa, ügyvezetői és számos dolgozója végzett Gödöllőn, akik ma is
mindannyian hálával gondolnak az Egyetem légkörére, az ott megszerzett alapos tudásra és nélkülözhetetlen inspirációra. Fontos számunkra az a professzionális képzés, amelyet a MATE a jövő generációjának

tud nyújtani, ezért is szeretnénk még szorosabban együttműködni az egyetemmel. A hallgatókat gyakorlati hely biztosításával és diplomadolgozatuk kidolgozásának támogatásával is segítjük, továbbá két
laborunk, egy CLAAS és egy AGCO egység működik a Szent István Campuson. Hiszünk a duális képzésben,
az egyetem sikeres elvégzését követően pedig várjuk a pályakezdő fiatalokat.”
– Harsányi Zsolt, tulajdonos-ügyvezető – AXIÁL Kft. –
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Nemzetközi kapcsolataink
Egyetemünk a nemzetközi felsőoktatási színtér aktív szereplője, amely

az Erasmus+ programhoz magyarországi bevezetésének első évében
csatlakozott. 1998 óta több mint 400 kétoldalú megállapodás született európai partnerintézményekkel, ami közel 3.500 kiutazást jelentett a skandináv országoktól Lengyelországon át Szicíliáig vagy akár a
Kanári-szigetekig.

Intézményünk rendelkezik a legnagyobb forrással és kvótával az Eras-

mus Kreditmobilitási programban, így Európán kívüli kétoldalú nemzet-

közi kapcsolatainknak köszönhetően hallgatóink kiutazhatnak például
Japánba, Argentínába, Bhutánba, Dél-Afrikába, Ghánába, Indiába, Kubába vagy a Dominikai Köztársaságba, az Amerikai Egyesült Államok-

ban lévő Murray State University-re, farmgyakornoki programokkal az
Ohio State University-re vagy a University of Minnesota-ra, valamint a
kiemelt támogatást jelentő koreai állami ösztöndíjakkal Szöulba is.

Aki hazánkhoz közelebb szeretne nemzetközi tapasztalatokra szert tenni, annak a Közép-Európai
Felsőoktatási Csereprogramot (CEEPUS) ajánljuk. Egyetemünk a 14 CEEPUS-hálózatba kapcsoló-

dik be, mely Magyarországon a második legszélesebb partnerség. Hálózataink többek között az
alkalmazott közgazdaságtan, élelmiszerbiztonság, fenntartható mezőgazdasági termelés, meg-

újuló energiák, szakfordítás, mérnöki tudományok vagy vízgazdálkodás témakörökben működnek.

A hazai hallgatók mellett természetesen a határon túli magyar diákokra is különös figyelmet for-

dítunk. Külhoni képzéseink elérhetők a Kárpát-medence négy, hazánkkal szomszédos országában

(Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna), így segítve a környező magyarlakta területek oktatási és kutatási programjait,
illetve a határon túli magyarság szülőföldön való boldogulását.

Campusunk természetesen a nemzetközi oktatási színtéren is jelen van: folyamatosan megújuló angol nyelvű

képzési programokat kínálunk az egyetemi oktatás minden szintjén, amelyekre a világ szinte minden kontinenséről

érkeznek hallgatók. Ezek megvalósításához figyelembe vesszük a legsikeresebb európai egyetemek tapasztalatait
és gyakorlatát is. Hallgatóink nemzetközi programjaihoz hasonlóan oktatóink számára is lehetőséget biztosítunk
külföldi tanulmányok elvégzésére.

A Szent István Campus szervezeti egységei az oktatási tevékenységük mellett aktív szereplői a különböző nem-

zetközi K+F+I együttműködéseknek is, köszönhetően a Campus rendkívül kiterjedt és sokszínű partnerhálózatának.
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Amitől különlegesek vagyunk…
A Szent István Campus az ország egyik legnagyobb
campusa. A MATE campusai közül itt végzi tanulmányait

a legtöbb magyar és külföldi hallgató, akik csodálatos

rendszer áll rendelkezésre.

Képzési kínálatunkat a multidiszciplináris megközelí-

természeti környezetben, de mégis Budapesthez kö-

tés jellemzi, mely alapoz több évtizedes szakmai tapasz-

közlekedés segíti, a Campus területén pedig sportléte-

gatói kreativitásra. Célunk a korszerű, munkaerő-piaci

zel tölthetik egyetemi éveiket. A fővárosba jutást kiváló
sítmények, boltok, posta, gyógyszertár, orvosi rendelő,

éttermek és kávézó várják a hallgatókat – azaz ahogy

talatunkra, hagyományainkra, az innovációra és a hallelvárásokra reagáló tudás átadása.

A mesterfokozat megszerzése után hat doktori isko-

azt már említettük: a Szent István Campus város a vá-

la közül választhatnak campusunkon azok, akik a tudo-

A Campuson botanikus kert és mezőgazdasági gép-

tudományos igényességű és korszerű ismeretekkel ren-

rosban.

múzeum, az agrártanulmányok végzéséhez szükséges
gyakorlati helyek, illetve nagyságrendileg 10.000 m

2

A jövő campusa
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campusa új épületeinek tervezése és a jelenlegi

főépület-komplexum felújítása hamarosan megkezdődik. A campusberuházás több részből áll majd, a fő-

épület mellet megújul a szemináriumi épület, az Aula és
a sportcsarnok. Ezek mellett teljesen új beruházások is

indulnak, hiszen új sportkomplexum, oktatási épületek,

laborközpont, könyvtárak, kollégiumok épülnek. A ter-

vek szerint néhány éven belül 10 000 fős campus várja

a hallgatókat, az oktatókat és a dolgozókat egyaránt.
Addig is – ahogy idáig – a laborok, gyakorlók, oktatási
terek fejlesztése folyamatosan zajlik.
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felújított, korszerű műszaki, oktatási és kutatási feltétel-

mányos életpálya iránt elkötelezettek. Doktori iskoláink
delkező, nemzetközi színvonalú munkára alkalmas doktorokat képeznek.
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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
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