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NÉVADÓNK, NEUMANN JÁNOS (1903-1957)
A 20. század egyik legjelentősebb matematikusa
Neumann János sokszínű tudományos teljesítménye az atomenergiai kutatások, a fizika,
a kvantummechanika, az informatika, a közgazdaságtan, a meteorológia és a játékelmélet
tudományterületein is alapvető és maradandó értékeket teremtett. A modern számítógépek működését meghatározó elmélete (Neumann-elvek) és a közgazdaságtudományok
szempontjából nagy jelentőségű játékelmélet területén kifejtett korszakalkotó tudományos
tevékenysége alapvetően változtatta meg a tudományos gondolkodást és forradalmasította
a világ tudományos-technikai fejlődését.
Valamennyi infokommunikációs eszköz – az asztali számítógéptől a laptopon keresztül, az
okos telefonokon át az ipari alkalmazásokig – mind-mind a Neumann János által lefektetett,
azonos elvi felépítés alapján működik.
Neumann János Tudományos eredményei, gondolkodása és szellemisége ráirányította
a figyelmet a magyar oktatásügyre és tudományos életre, kivívva ezzel más nemzetek
elismerését.
Egyetemünk 2017. augusztus 1-jétől büszkén viseli Neumann János nevét.

REKTORI KÖSZÖNTŐ
A Neumann
János Egyetem előttünk
növekedik
ki a földből.
Szó szerint,
hiszen nap,
mint nap tanúi lehetünk annak, miként fejlődik az új Campus, s válik egyszer
csak mindennapunk részévé. Aki
bennünket választ, biztos lehet
benne, hogy a tanultakat a gyakorlatban is megtapasztalhatja,
kamatoztathatja. Különösen igaz
ez, ha sikerül bejutnia a duális képzésbe is. Oktatóink, munkatársaink
embersége, segítőkészsége, soha
sem fog változni, hiszen ezek azok a
tulajdonságok, amik összetartanak
minket, s segít önnek is az egyetemi
életbe történő beilleszkedésbe,
elképzelései megvalósításába.
Kívánom, hogy a sikeres felvételi
után töltsön el egyetemünkön felejthetetlen éveket!
Dr. Ailer Piroska
rektor

2

KANCELLÁRI KÖSZÖNTŐ
A Neumann János Egyetem
az ország szívében, hagyományokra támaszkodva, a
jelen és a jövő kihívásait figyelembe véve fejlődik, előtérbe
helyezve hallgatói igényeit és
a képzések magas színvonalát. Idén új karral bővülve
a régió legrangosabb egyeteme lett, műszaki,
agrár, gazdaságtudományi és pedagógusképzés
területén egyaránt. Új gazdaságtudományi karunk
nagy népszerűségnek örvend, MBA képzésünket
pedig országos szinten a harmadik legmagasabb
létszámmal indítottuk el.
A kecskeméti régió az elmúlt évtizedben járműipari
központtá nőtte ki magát, ugyanakkor az élelmiszeripar és a könnyűipar fejlődése is jelentős a
térségben. Egyetemünk az aktuális munkaerő
piaci helyzetet figyelembe véve alakítja képzéseit,
hogy hallgatóink biztos szaktudással stabil karriert
építhessenek. 2019-ben egy új, jövőbe mutató, a
Z generáció igényeit kiszolgáló Campus épülettel
gazdagodunk, hogy fejlődésünk töretlen maradjon.
Legyen hallgatónk, használja ki a régió adta lehetőségeket!

Finta Zita
kancellár

KECSKEMÉT
Kecskemét városa az egyik legdinamikusabban fejlődő
település az országban, amely a növekvő népességben
is tükröződik, lakosságának száma hamarosan meghaladja a 130 ezret.

Ha PÖRÖGNI akarsz –
veled pörög.
Ha TUDÁSRA vágysz –
kapukat nyit meg.

A látványos fejlődés hátterében az ipari fejlesztések
állnak. 2012-ben a kormány kiemelt járműipari központtá nyilvánította Kecskemétet és térségét, hiszen a
pillanatnyilag is bővülő Mercedes-Benz Manufacturing
Hungary Zrt. gyára mellett további meghatározó cégek
is itt képzelik el jövőjüket.
A térség gazdasági szerepének erősödésével felértékelődött a Neumann János Egyetem oktatási és kutatás-fejlesztési tevékenysége is. A város igen attraktív és
élhető – kitűnő szolgáltatásokkal, tömegközlekedéssel,
szabadidős lehetőségekkel, sport- és kulturális létesítményekkel.

Ha van egy ÁLMOD
– itt megvalósíthatod.
Ha KARRIERED építed –
távlatokat nyit.

SZOLNOK
Szolnok az Alföld szívében, a Zagyva és a Tisza ölelésében közel egy évezrede létezik. A város gyors
ütemben fejlődik, természeti kincsekben és kulturális
ajánlatokban meglepően gazdag.
Szolnok neve hallatán először a Tisza folyó, a Szigligeti
Színház, a Művésztelep, a kosárlabda, a vízi sportok, és
a megannyi érintetlen természeti szépség jut eszünkbe, a tiszavirágzás látványa pedig olyan élmény, amit
minden természetszeretőnek látnia kell. Ez a jelenség
ihlette a Tiszavirág híd megépítését is, mely a város
jelképé vált, s mely szervesen bekapcsolja a Tiszaligetet
a város vérkeringésébe.
Szolnok vonzerejéhez hozzájárulnak nagyszabású
rendezvények is, melyek már hagyományossá váltak
az alföldi megyeszékhelyen.

Ha SZOLNOK – akkor
lendület.
Ha FIATALSÁG – akkor
nyüzsgő éjszakai élet.
Ha KULTÚRA – akkor
színház, múzeumok,
gasztronómiai
programok.
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DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ
TISZTELT ÉRDEKLŐDŐ!
A Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar hat évtizedes kertészeti-,
valamint másfél évtizedes vidékfejlesztési- és agrárökonómiai oktatási tradícióval rendelkezik. Karunkon olyan
gyakorlatorientált diplomás szakemberek végeznek, akiket
az agrárium bármely területe szívesen alkalmaz kiváló és
kézzel fogható tudásuk miatt. Ehhez jelentősen hozzájárul
a duális képzésünk során biztosított szakmai, anyagi és
egzisztenciális előnyök adta lehetőségek is. A kecskeméti
Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar képzéseire várjuk mindazok
jelentkezését, akik szeretnének családias légkörben, színvonalas körülmények között tanulni és dolgozni, folyamatos
segítséget kapni az oktatóiktól és végzésük után azonnal
megtisztelő fizetéssel és munkahellyel rendelkezni.
Dr. Palkovics András
dékán

MIT KELL TUDNI A KERTÉSZETI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KARRÓL?
Egyre nagyobb az igény az olyan jól képzett szakemberekre, akik a termesztési ismeretek
mellett megfelelő szervezési, marketing, logisztikai és EU ismeretekkel is rendelkeznek. A
nálunk végzettek ma már olyan vállalkozó típusú mérnökök, akik a megváltozott ágazati
struktúrában is megfelelő szaktudással és ismereteik folyamatos megújításának képességével rendelkeznek. A karon olyan gyakorlati tudást szerezhetnek, amellyel alkalmazottként
és vállalkozóként is biztos egzisztenciát teremthetnek maguknak és családjuknak.
A mesterszakjainkon megszerezhető ismeretek elsajátításának célja, hogy a képzés Európában széles körben felhasználható tudást adjon e speciális mezőgazdasági szakterület
művelőinek. Az itt végzett hallgatók alkalmasak tanulmányaik doktori, illetve szakirányú
továbbképzés keretében történő folytatására.
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KÉPZÉSEK
2019. SZEPTEMBERRE MEGHIRDETNI KÍVÁNT ALAPKÉPZÉSI SZAKOK
KÉPZÉSI
SZINT

MUNKAREND

FINANSZÍROZÁSI
FORMA

KERTÉSZMÉRNÖKI BSC

A

N

Á, K



200.000 FT

KERTÉSZMÉRNÖKI BSC

A

L

Á, K



185.000 FT

VIDÉKFEJLESZTÉSI
AGRÁRMÉRNÖKI BSC

A

N

Á, K



200.000 FT

VIDÉKFEJLESZTÉSI
AGRÁRMÉRNÖKI BSC

A

L

Á, K



185.000 FT

MEZŐGAZDASÁGI
MÉRNÖKI BSC

A

N

Á, K



220.000 FT

MEZŐGAZDASÁGI
MÉRNÖKI BSC

A

L

Á, K



185.000 FT

KERTÉSZMÉRNÖKI BSC

A

N

Á, K



250.000 FT

KERTÉSZMÉRNÖKI BSC

A

L

Á, K



250.000 FT

VIDÉKFEJLESZTÉSI
AGRÁRMÉRNÖKI BSC

A

N

Á, K



250.000 FT

VIDÉKFEJLESZTÉSI
AGRÁRMÉRNÖKI BSC

A

L

Á, K



250.000 FT

SZAK NEVE

DUÁLIS

NYELV

ÖNKÖLTSÉG/
FÉLÉV

Képzési hely: KECSKEMÉT

2019. SZEPTEMBERRE MEGHIRDETNI KÍVÁNT MESTERKÉPZÉSI SZAKOK
MUNKAREND

FINANSZÍROZÁSI
FORMA

KERTÉSZMÉRNÖKI MSC

M

L

Á, K



400.000 FT

VIDÉKFEJLESZTÉSI
AGRÁRMÉRNÖKI MSC

M

L

Á, K



400.000 FT

Képzési hely: KECSKEMÉT
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ÖNKÖLTSÉG/
FÉLÉV

KÉPZÉSI
SZINT

SZAK NEVE

DUÁLIS

NYELV

2019. SZEPTEMBERRE MEGHIRDETNI KÍVÁNT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOK
KÉPZÉSI
SZINT

MUNKAREND

FINANSZÍROZÁSI
FORMA

MEZŐGAZDASÁGI FOSZK

F

N

Á, K



150.000 FT

MEZŐGAZDASÁGI FOSZK

F

L

Á, K



150.000 FT

SZAK NEVE

DUÁLIS

NYELV

ÖNKÖLTSÉG/
FÉLÉV

Képzési hely: KECSKEMÉT

Képzési idő: A: 7 félév, M és F: 4 félév
A levelező munkarendű képzésben minden szakon az érintett hallgatókkal kötött
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira hetente a heti pihenőnapon kerül sor.
A táblázat betűjelzéseinek magyarázata:
A-alapképzés, M-mesterképzés, F-felsőoktatási szakképzés, N-nappali, L-levelező, Á-államilag
támogatott, K-önköltséges
A szakirányú képzésekről és a felnőttképzésekről bővebb információ a www.uni-neumann.
hu weboldalon olvasható.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
Alapképzésben: biológia, kémia, fizika, földrajz, természettudomány, informatika, matematika, idegen nyelv (angol vagy német), szakmai előkészítő tárgy
Szakmai előkészítő tárgyak: építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek,
informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek
(közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági
ismeretek, faipari alapismeretek, elektronikai alapismeretek.
Mesterképzésben: szóbeli meghallgatás megadott témakörök alapján
• Témakörök: kvk.uni-neumann.hu
• Szóbeli meghallgatás: a kvk.uni-neumann.hu oldalon meghirdetett időpontban
Duális képzés: http://kvk.uni-neumann.hu/dualis-kepzes-felveteli-eljarasa
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KERTÉSZMÉRNÖKI (HORTICULTURAL ENGINEERING)
OKLEVÉLEN SZEREPLŐ VÉGZETTSÉG :
•
•
•

VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAP- (BACCALAUREUS, BACHELOR; RÖVIDÍTVE: BSC-) FOKOZAT
SZAKKÉPZETTSÉG: KERTÉSZMÉRNÖK
A SZAKKÉPZETTSÉG ANGOL NYELVŰ MEGJELÖLÉSE: HORTICULTURAL ENGINEER

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
Egyre nagyobb az igény az olyan jól képzett szakemberekre, akik a termesztési ismeretek
mellett megfelelő szervezési, marketing, logisztikai és EU ismeretekkel is rendelkeznek.
Ennek alapján fejlesztettük és alakítottuk át kertészmérnök képzésünket. A nálunk végzettek ma már olyan vállalkozó típusú kertészmérnökök, akik a megváltozott ágazati
struktúrában is megfelelő szaktudással és ismereteik folyamatos megújításának képességével rendelkeznek. Olyan gyakorlati tudást szerezhetsz, amellyel alkalmazottként és
vállalkozóként is biztos egzisztenciát teremthetsz magadnak és családodnak. A karon arra
is lehetőséged van, hogy kertészeti termelési ismereteidet kibővítsd az ehhez kapcsolódó
legfrissebb műszaki-, gazdasági-, számítástechnikai- és nyelvi tudással. Duális képzésben
is indul nappali tagozaton.

VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓK
Nappali tagozaton:
• dísznövény- és zöldségtermesztési (létszámfüggő)
• gyümölcs- és szőlőtermesztési (létszámfüggő)
Levelező tagozaton:
• általános kertészmérnök
Szakfelelős:

Duális képzésért felelős:

Turiné Dr. Farkas Zsuzsa

Dr. Király Ildikó

főiskolai tanár
+36 (76) 517 635
turine.zsuzsa@kvk.uni-neumann.hu
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főiskolai docens
+36 (76) 517 696
kiraly.ildiko@kvk.uni-neumann.hu

FŐBB TANTÁRGYAK:
Természettudományi alapismeretek: Növénytan, Kémia, Növényélettan, Genetika,
biotechnológia, Természeti erőforrások, Agrokémia, Agrometeorológia, Vízgazdálkodás,
Mikrobiológia, Környezet- és természetvédelem
Mérnöki természettudományi alapismeretek: Matematika, biometria, Fizika, Informatika, Műszaki alapismeretek, Kertészeti gépek és berendezések, Környezetgazdálkodás,
fenntartható fejlődés
Általános kertészeti ismeretek: Általános dísznövénytermesztés, Szabadföldi dísznövénytermesztés I., Gyógy- és fűszernövények termesztése, Általános gyümölcstermesztés I.,
Általános gyümölcstermesztés II., Szőlőtermesztés alapjai, Szőlőtermesztés technológiája,
Zöldségtermesztés alapjai, Szabadföldi zöldségtermesztés I., Kertészeti növényvédelem,
Integrált növényvédelem, Élelmiszerbiztonsági ismeretek, Ágazati munkaszervezés és
ökonómia, Kertészeti termékek feldolgozása
Kertészeti gazdasági és gazdálkodási ismeretek: Marketing, Minőségirányítás, Pénzügyi és számviteli ismeretek, Üzemszervezés, Vállalkozásgazdaságtan
Differenciált szakmai ismeretek: Szabadföldi dísznövénytermesztés II., Növényházi
dísznövénytermesztés, Különleges dísznövények termesztése, Dendrológia, Szabadföldi
zöldségtermesztés II., Zöldséghajtatás, Különleges zöldségnövények termesztése, Gombatermesztés, Alma termésűek és bogyósok termesztése, Csonthéjas és héjas termésűek
termesztése, Gyümölcsfák metszése, Gyümölcstárolás és áruvá készítés, Mérsékelt égövi
különleges gyümölcsök termesztése, Szőlő fajtaismeret, Csemegeszőlő termesztés, A szőlő
különleges művelésmódjai

HALLGATÓINK MONDTÁK
„2016 februárjában jelentkeztem az akkor
még Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai
Karára alapképzésre. Már akkor is nagyon
elkötelezett voltam az iskola iránt, hiszen más
felsőoktatási intézményt nem jelöltem meg
a jelentkezésem során. Eleinte nem voltam
teljesen meggyőződve arról, hogy ez az a szak
amit szeretnék tanulni és amiben a későbbiek
folyamán szeretnék elhelyezkedni, de a kétségeim hamar szertefoszlottak. Az elméleti órákon
kívül nagy számban vannak gyakorlati órák is,
ahol az elméleti tananyagot a gyakorlatban
is elsajátíthatjuk oktatóink segítségével, akik
készségesen állnak rendelkezésünkre, és bármikor segítségünkre vannak, ha szükségünk
van rájuk. Nagyon családias a légkör a mi
Karunkon, de ennek fő pozitívumai, hogy oktatóink név szerint ismernek minket, több idejük
jut egy-egy hallgatóra, a tananyagot, ha kell

többször is elmagyarázzák annak érdekében,
hogy mindenki megértse és elsajátíthassa azt
a tudást, amit ők igyekeznek a lehető legjobb
mértékben átadni számunkra.”
Keringer Kitti
Kertészmérnök szakos hallgató
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VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI (RURAL DEVELOPMENT ENGINEERING)
OKLEVÉLEN SZEREPLŐ VÉGZETTSÉG :
•
•
•

VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAP- (BACCALAUREUS, BACHELOR; RÖVIDÍTVE: BSC-) FOKOZAT
SZAKKÉPZETTSÉG: KERTÉSZMÉRNÖK
A SZAKKÉPZETTSÉG ANGOL NYELVŰ MEGJELÖLÉSE: HORTICULTURAL ENGINEER

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
Olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással,
szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint
termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment,
üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi,
regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak
megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák
szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.
Duális képzésben is indul nappali tagozaton.

FŐBB TANTÁRGYAK:
Gazdaságtudományi alapismeretek: Gazdaságmatematika, Informatika, Közgazdaságtan, Agrárgazdaságtan, Statisztika, Agrár- és gazdaságjogi ismeretek, Közigazgatási
alapismeretek
Agrártechnológiai és agrár-természettudományi alapismeretek: Természettudományi alapismeretek I. (Növénytan, növényélettan), Természettudományi alapismeretek II.
(Állattan, Állatélettan), Természettudományi alapismeretek II. (Talajtan), Növénytermesztés,
Állattenyésztés, Kertészeti termelés I-II., Műszaki alapismeretek, Mezőgazdasági géptan,
Környezeti elemek védelme, Vízgazdálkodás, Környezetgazdálkodás, fenntartható fejlődés
Agrárgazdasági és vállalkozási alapismeretek: Földhasználat, Integrációs ismeretek,
Agrár- és birtokpolitikai ismeretek, Természeti erőforrások, Gazdasági ismeretek, Pénzügy,
számvitel I-II., Mezőgazdasági üzemtan I-II., Szaktanácsadás, Agrárkereskedelem, REL
ismeretek, Marketing, Agrárlogisztika
Regionális és vidékfejlesztési alapismeretek: Regionális gazdaságtan, Vidékpolitika,
Regionális elemzési módszerek, Vidékfejlesztés I-II., Területi és projekttervezési ismeretek
I-II., Projektmenedzsment, Agrárszakigazgatás, Emberi erőforrás gazdálkodás
Vidékgazdasági speciális ismeretek: Térinformatika, Vezetési és szervezési ismeretek,
Közösségfejlesztési ismeretek, Szociológia, Régiómarketing, Minőségmenedzsment, Üzleti
tervezés, Élelmiszerbiztonság, Termékfeldolgozás
Egyebek: Transzverzális ismeretek I-II-III., Testnevelés I-II., Idegen nyelv I-II., Szakdolgozat, Féléves szakmai gyakorlat, Mezőgazdasági gyakorlati fogások I-II., Szakmai gyakorlat,
Szakszeminárium, Szabadon választható tárgyak
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A szak elvégzése után lehetőséged van teljes kreditérték beszámításával
megkezdeni vidékfejlesztési agrármérnöki MSc képzésünket.

HALLGATÓINK MONDTÁK
Horváth Gréta a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szak jelenlegi
hallgatója:

Szakfelelős:

Prof. Dr. Ferencz Árpád

főiskolai tanár
+36 (76) 517 617
ferencz.arpad@kvk.uni-neumann.hu
Duális képzésért felelős:

Dr. Király Ildikó

"2016-ban nyertem felvételt az akkor még
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai
Karára, amely mára már a Neumann
János Egyetem nevet viseli. A képzésre
történő jelentkezés előtt több felsőoktatási intézmény képzéséről is próbáltam
informálódni. Ismerőseim és pozitív tapasztalataim alapján a kecskemétit jelöltem első helyen. Döntésem határozottan
jónak bizonyult. A tanórákon oktatóim, a
több éves szakmai tudásuknak köszönhetően a tananyagot mind elméleti, mind
gyakorlati oldalról megközelítve adják
át, melyeket saját tapasztalataikkal egészítenek ki. Biztos vagyok benne, hogy a
tudás, amelyet az iskola ad számunkra,
kamatozni fog és megfelelő alap lesz az
MSc-s képzéshez is."
Horváth Gréta
Gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnök szakos hallgató

főiskolai docens
+36 (76) 517 696
kiraly.ildiko@kvk.uni-neumann.hu
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MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI (AGRICULTURAL ENGINEERING)
OKLEVÉLEN SZEREPLŐ VÉGZETTSÉG :
•
•
•

VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAP- (BACCALAUREUS, BACHELOR; RÖVIDÍTVE: BSC-) FOKOZAT
SZAKKÉPZETTSÉG: MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK
A SZAKKÉPZETTSÉG ANGOL NYELVŰ MEGJELÖLÉSE: AGRICULTURAL ENGINEER

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
Olyan mezőgazdasági mérnökök képzése, akik általános természettudományi ismeretekre
alapozott mezőgazdasági, műszaki és gazdasági tudás birtokában vannak, Európai Uniós
ismeretekkel, továbbá megfelelő szintű gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a termelés
közvetlen irányításához, valamint egy adott gazdaságban alkalmazott technológiai folyamatok szükség szerinti módosításához, illetve új technológiák bevezetéséhez. Felismerik
az élelmiszerláncban betölthető szerepköröket. Munkájuk során olyan megoldásokat
keresnek és részesítenek előnyben, amelyek a társadalom és az egyének egészségét
támogatják, illetve a környezet védelmét is szem előtt tartják. Felkészültek tanulmányaik
mesterképzésben való folytatására. Nappali tagozaton duális típusú és nem duális típusú
képzési formában is!

FŐBB TANTÁRGYAK:
Az alapozó tárgyak közül: növénytan,
állattan, genetika, biotechnológia, talajtan,
agrokémia, vízgazdálkodás, agrometeorológia, mikrobiológia, informatika, élelmiszer-biztonság
A szakmai törzsanyagból: növénytermesztés, növényvédelem, gyepgazdálkodás, földműveléstan, állattenyésztés,
takarmányozástan, vetőmagtermesztés,
agrármarketing, pénzügyi és számviteli
ismeretek, erdő- és vadgazdálkodás, vállalkozásgazdaságtan
A differenciált szakmai tárgyak közül:
integrált növényvédelem, gyógynövénytermesztés, tápanyag-utánpótlási technológiák,
szántóföldi zöldségtermesztés, öntözési
technológiák, tógazdálkodás
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A MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPSZAKOT NEKED AJÁNLJUK,


ha szívesen részt vennél egy színvonalas, naprakész, az agrárágazat
perspektivikus termelési területeivel foglalkozó felsőfokú képzésben,



ha szívesen bővítenéd ismereteidet természettudományi és agrártudományi
területen,



ha az agrártermelés, növénytermesztés, állattenyésztés tevékenysége és
a vidéki kultúra közel áll hozzád,



ha érdekel, hogyan lehet megvalósítani az ökológiai gazdálkodást és a
fenntartható, környezetbarát mezőgazdasági termelést,



ha megtanulnád, hogyan lehet a környezetedben lévő mezőgazdasági
vállalkozás tevékenységét fejleszteni, jövedelmezőségét javítani,



szívesen részt veszel az agrárium legújabb fejlesztéseihez kapcsolódó
kutatási témákban.

HALLGATÓINK MONDTÁK
"A szüleim már 30 éve foglalkoznak növénytermesztéssel, amiben már néhány éve én is
nagy részt vállalok. A takarmánynövények
megtermelése lényegében ugyanaz, mint régen, mégis a technológia fejlődésével mindig
változik. Napjainkban egy gazdaság fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a pályázati rendszerek
ismerete. Azért választottam a Neumann
János Egyetem Mezőgazdasági mérnöki BSc
szakát, mert úgy gondolom, hogy az itt oktató
tanárok rendelkeznek azzal a tudásbázissal,
ami számomra fontos. Remélem, hogy az itt
megszerzett tudással én is olyan jól irányítom
majd a gazdaságomat, mint a szüleim."
Tajti Sándor
a Mezőgazdasági mérnöki BSc szak
jelenlegi hallgatója

Szakfelelős:

Duális képzésért felelős:

Dr. Hüvely Attila

Dr. Király Ildikó

főiskolai docens
+36 (76) 517 661
huvely.attila@kvk.uni-neumann.hu

főiskolai docens
+36 (76) 517 696
kiraly.ildiko@kvk.uni-neumann.hu
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MEZŐGAZDASÁGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKASSZISZTENS (AGRICULTURAL ASSISTANT)
OKLEVÉLEN SZEREPLŐ VÉGZETTSÉG :
•
•

SZAKKÉPZETTSÉG: FELSŐFOKÚ MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKASSZISZTENS
A SZAKKÉPZETTSÉG ANGOL NYELVŰ MEGJELÖLÉSE: AGRICULTURAL ENGINEER ASSISTANT

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
Olyan gyakorlatorientált agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak működtetésében;
közreműködnek a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkájában, a
termék-előállítás folyamatában, a feldolgozásban, az értékesítésben, továbbá közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a gazdasági döntés-előkészítésben. Felkészültek tanulmányaik alapképzésben, elsősorban a Mezőgazdasági mérnök alapszakon,
való folytatására.

FŐBB TANTÁRGYAK:
Az alapozó tárgyak közül: mezőgazdasági alapismeretek, növénytermesztési és állattenyésztési alapok, műszaki alapok, gazdálkodási ismeretek, genetika, informatika
A szakmai törzsanyagból: talajtan, agrokémia, vízgazdálkodás, szántóföldi növényvédelem, gyepgazdálkodás, földműveléstan, állattenyésztés, takarmányozástan, pénzügyi és
számviteli alapismeretek, erdőgazdálkodás, környezetgazdálkodás, kertészeti ismeretek
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A MEZŐGAZDASÁGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOT NEKED AJÁNLJUK,


ha szívesen részt vennél egy színvonalas, naprakész, az agrárágazat
perspektivikus termelési területeivel foglalkozó felsőfokú képzésben,



ha szívesen bővítenéd ismereteidet természettudományi és agrártudományi
területen,



ha az agrártermelés, növénytermesztés, állattenyésztés tevékenysége és
a vidéki kultúra közel áll hozzád,



ha érdekel, hogyan lehet részt venni ökológiai gazdálkodásban és
fenntartható, kö környezetbarát mezőgazdasági termelésben.

Szakfelelős:

Dr. Hüvely Attila

főiskolai docens
+36 (76) 517 661
huvely.attila@kvk.uni-neumann.hu
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KERTÉSZMÉRNÖKI MESTERSZAK (HORTICULTURAL ENGINEERING)
OKLEVÉLEN SZEREPLŐ VÉGZETTSÉG :
•
•
•

VÉGZETTSÉGI SZINT: MESTER- (MAGISTER, MASTER; RÖVIDÍTVE: MSC-) FOKOZAT
SZAKKÉPZETTSÉG: OKLEVELES KERTÉSZMÉRNÖK
SZAKKÉPZETTSÉG ANGOL NYELVŰ MEGJELÖLÉSE: HORTICULTURAL ENGINEER

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
Olyan okleveles kertészmérnökök képzése, akik ismerik, és készség szintjén használják a
tudomány és a kertészeti gyakorlat legújabb eredményeit, tájékozottak a szakma műveléséhez szükséges alap- és társadalomtudományokban, a kertészeti ágazatban és az ahhoz
kapcsolódó társágazatokban. A mesterszakon megszerezhető ismeretek elsajátításának
további célja, hogy a képzés Európában széles körben felhasználható tudást adjon e
speciális mezőgazdasági szakterület művelőinek. A végzettek alkalmasak tanulmányaik
doktori, illetve szakirányú továbbképzés keretében történő folytatására.
Csak levelező munkarendben!
A képzést kecskeméti telephelyen indítjuk. A mesterszakra az alapképzés elvégzése után
lehet jelentkezni.

FŐBB TANTÁRGYAK:
Alapozó ismeretek: Növényföldrajz, ökológia és
természetvédelem, Természeti erőforrások, Kertészeti
informatikai rendszerek, Növényélettan, molekuláris
növénybiológia, Molekuláris genetika, Növénykórtan
és rovartan biológiai alapjai, Szaporodás- és szaporítás biológia.
Szakmai törzsanyag: Technológiai és fajtahasználati
innovációk a szőlő-, zöldség-, gomba-, gyümölcs-, ill.
dísznövénytermesztésben, Korszerű gyógynövénytermesztés, Borászat, Kertészeti marketing, Közgazdasági
és agrárjogi ismeretek, Kertészeti üzemtan, Korszerű
műszaki szakmai ismeretek, Szaktanácsadás.
Speciális ismeretek: Növénynemesítés, Különleges
gyümölcsfajok termesztése, Különleges dísznövények
termesztése, Speciális gombatermesztés, Speciális
gyógy- és fűszernövénytermesztés, Kertészeti növények védelme és növényegészségügyi ellenőrzési
rendszerek, Kísérlettervezés és értékelési módszerek,
Élelmiszerlánc biztonság.
Szakfelelős:

Dr. Király Ildikó

főiskolai docens
+36 (76) 517 696
kiraly.ildiko@kvk.uni-neumann.hu
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A MESTERKÉPZÉSI SZAKON VÉGZETTEK ALKALMASAK:


a kertészettudomány szakterületén a korszerű gyakorlati módszerek
és megoldások, valamint a fontosabb kutatási irányok és metodikák
alkalmazására, irányítói munkakör betöltésére, valamint önálló kutatásfejlesztési és innovációs feladatok megoldására,



a kertészeti növényekkel kapcsolatos interdiszciplináris komplex ismeretek
kreatív alkalmazására hazai, illetve európai uniós környezetben a termesztés
és a fenntartható környezetrendszerek és a természetvédelem területén,



kutatási és fejlesztési programok, projektek kidolgozására és menedzselésére,



az ismeretek átadására az oktatás és a szaktanácsadás területén,



a kertészeti termelés, a kutatásfejlesztés, az innováció és a szaktanácsadás
koordinációjára,



a kertészeti vertikumban és a kapcsolódó szakterületeken vezetési
feladatok ellátására a természettudományi, környezet- és természetvédelmi,
technológiai és gazdasági szempontok együttes figyelembevételével,



önálló kutatás végzésére a természettudomány és az agrártudomány
területén, a kertészeti termesztés és az élelmiszerkezelés, valamint a
feldolgozás folyamatainak olyan kivitelezése és menedzselése, ami a
jogszabályi előírásokban megfogalmazott higiéniai, technológiai és
élelmiszerbiztonsági feltételeknek mindenben megfelel, az élelmiszerlánc
biztonságát szolgálja,



élelmiszerbiztonsági rendszerek fenntartására és működtetésére.

HALLGATÓINK MONDTÁK
„A levelező Msc szak gyakorlatias ismeretekkel
egészítette ki szakmai tudásomat, mellyel a
kertészet minden ágába betekintést nyertem.
Elismert szakemberek segítségével végig követhettem a szakterület fejlődését a kezdetektől, a
jövő technológiájáig. Szakmai gyakorlataink során
megfigyelhettem a mai, modern mezőgazdasági
üzemek működését. A vállalkozói szemléletű képzés
irányt mutat a gyakran felmerülő gazdasági problémák felismeréséhez és kezeléséhez. Rugalmas,
segítőkész hozzáállásukkal, időbeosztásukkal
megoldhatóvá vált a munka melletti tanulás.
Ajánlom mindenkinek, aki a magasabb szintű
minősítés megszerzése mellett, ismereteit bővíteni,
frissíteni szeretné a kertészet területén.”
Kővágó Róbert
volt kertészmérnök MSc szakos hallgató
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VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERSZAK
(RURAL DEVELOPMENT ENGINEERING)
OKLEVÉLEN SZEREPLŐ VÉGZETTSÉG :
•
•
•

VÉGZETTSÉGI SZINT: MESTER- (MAGISTER, MASTER; RÖVIDÍTVE: MSC-) FOKOZAT
SZAKKÉPZETTSÉG: OKLEVELES VIDÉKFEJLESZTŐ AGRÁRMÉRNÖK
A SZAKKÉPZETTSÉG ANGOL NYELVŰ MEGJELÖLÉSE: RURAL DEVELOPMENT ENGINEER

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
Olyan vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában
az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat
felügyelik. Részletesen ismerik az európai és a magyarországi vidék- és területfejlesztés
működésének sajátosságait (a mezőgazdaság vidékmegtartó és fejlesztő szerepét) és a
sajátosságok okait. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Csak
levelező munkarendben! A képzést kecskeméti telephelyen indítjuk.

FŐBB TANTÁRGYAK:
Gazdaságtudományi alapismeretek:
Kutatásmódszertan, Vezetői számvitel,
Vidékszociológia, Emberi erőforrás gazdaságtan, Gazdasági jog, Agrár-vidék és
környezetpolitika, Településfejlesztés, Projektmenedzsment, Logisztikai ismeretek,
Kereskedelmi ismeretek, Integrált területfejlesztési ismeretek, Vidékfejlesztés,
Vidékgazdaságtan, Agrártermelés üzem és
gazdasági ismeretek I-II., Térségi tervezés
és programozás
Vidékfejlesztés összefüggései és stratégiaalkotás: Agrárpolitika programok
elemzése, Alternatív gazdálkodás, Helyi
gazdaság és vállalkozásfejlesztés, Mezőgazdasági piacgazdaságtan, Közösségfejlesztés, Vertikális és horizontális koordináció,
Vidékbiztonság
Egyebek: Diplomamunka, Szakmai gyakorlat I.-II.-III., Összefüggő szakmai gyakorlat,
Szabadon választható tárgyak
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A MESTERKÉPZÉSI SZAKON VÉGZETTEK ISMERIK:


az adott vállalati, intézményi vagy közösségi projekteknek a vidék gazdasági,
társadalmi és természeti környezetére való hatásait,



a gazdasági, humán, környezeti és minőségbiztosítási rendszereket,



a térségi informatikai fejlesztési és tervezési, társadalomtudományi,
gazdasági, valamint projekt koordinálását és vezetését,



multifunkcionális vidékfejlesztéssel és a vidéki közösségek életképességének
megőrzésével kapcsolatos elveket,



az agrobiznisz működésének és fejlődésének nemzetközi-, nemzeti- és
térségi összefüggéseit,



a fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdasági műszaki, technológiai
fejlesztés alapelveit.

HALLGATÓINK MONDTÁK
„2014-ben a Kertészeti Főiskolai Kar Gazdasági és
Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) alapszakán végeztem. A Vidékfejlesztési Agrármérnöki (MSc) szakon való
továbbtanulás mellett azért döntöttem, mert érdeklődöm a gazdaságtudományok és a vidéki térségek
problémáinak kezeléséhez kapcsolódó tudományok
iránt. A 4 féléves MSc képzés gyakorlatorientált volt,
a gazdálkodáshoz kapcsolódó komplex szemlélet
kialakítására, fejlesztési javaslatok előkészítésére,
szakmai értékelésére irányuló ismeretekben részesítette a hallgatókat. Jelenleg a Vidékfejlesztési
MSc szakon megszerzett tudásomat Kecskeméten,
az Agrárközösség Kft.-nél kamatoztatom, de a szak
elvégzését olyanoknak is ajánlom, akik tanulmányaikat a doktori képzés keretében folytatni szeretnék.”
Kovács Viktória,
volt Vidékfejlesztési agrármérnöki
MSc szakos hallgató

Szakfelelős:

Prof. Dr. Ferencz Árpád

főiskolai tanár
+36 (76) 517 617
ferencz.arpad@kvk.uni-neumann.hu
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KARI SPECIALITÁSOK
GYAKORLÓHELYEK
Az Egyetem Tangazdasága: A Kar magas színvonalú gyakorlati oktatásának bázisa
a Kecskemét-Kisfáiban levő 270 hektáros tangazdaság, amelynek alapfeladata, hogy
biztosítsa a hallgatóknak a gyakorlati oktatással összefüggő feltételeket, lehetőséget
teremtsen a Karon folyó kutató, fejlesztő (K +F+I) tevékenységekhez és ezekre alapozott
szaktanácsadást lásson el, valamint hatékony, okszerű gazdálkodást valósítson meg. Az
egységes, összefüggő birtoktestnek tekinthető gazdaság az egykori Mintagyümölcsös
területén - más területekkel is gazdagodva - jött létre. A főbb művelési ágak: szántóföldi
növénytermesztés, zöldségtermesztés, szárazvirág-termesztés, ültetvények, legelő, egyéb
terület. A Kar jól felszerelt borászati pincével rendelkezik, amelyben borpalackozást és
forgalmazást is végeznek a korábban kitűzött célnak - feldolgozóipari tevékenységek
fejlesztése – megfelelően. A tangazdaságban fajtakísérleteket, fajtamegfigyeléseket és
olyan fejlesztéseket is végeznek, amelyek a technológiák korszerűsítését szolgálják. A
gyakorlati oktatást szolgálja még a saját központi parkfelület, botanikus kert, és a 2,5
hektáros bemutatókert is, valamint a közelmúltban felújított termékfeldolgozó tanműhely. A Tangazdaság területén került kialakításra a Kisfái Fogathajtó- és Lovasközpont.
A Lovasközpontban a hallgatók megismerik a lótartás, a lótenyésztés, takarmányozás és
higiénia legfontosabb gyakorlati feladatait, valamint a lovassportokba való bekapcsolódás
lehetősége is biztosított. A hallgatók a Tangazdaságunkban megismerik a szántóföldi növénytermesztés gépeit, erő- és munkagépeet illetve az ültetvényápolás berendezéseit is.
A Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Feldolgozó műhelye: Itt elsősorban a tanüzemben termesztett-, illetve kis mennyiségben vásárolt kertészeti termékek feldolgozása is
történik a hallgatók bevonásával.
Akkreditált Talaj- és Növényvizsgáló Laboratórium, Környezetvédelmi és Élelmiszer-alapanyag Vizsgáló Laboratórium, valamint Mikrobiológiai Laboratórium.
Mindhárom egység korszerűen felszerelt, modern berendezésekkel, műszerekkel ellátott,
amelyek az oktatás igényeit teljes körűen kielégítik.
A karon Területi Szaktanácsadó Központ működik. Számos oktató kolléga szaktanácsadóként is tevékenykedik, munkájával segítve a térség gazdálkodóinak tevékenységét.
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DUÁLIS KÉPZÉS
A duális képzés kivételes lehetőség arra, hogy 18 évesen „pályára állítsd” magad. A képzéstípus
lényege, hogy a cégek a szakember-utánpótlás érdekében bekapcsolódnak az oktatásba,
így az elméleti képzést magas szintű, naprakész és folyamatos gyakorlattal egészítik ki.
Az országban először az – akkor még Kecskeméti Főiskola, ma már – Neumann János
Egyetem vezette be 2012-ben, így az első duális hallgatók 2016 februárban kapták kézhez
diplomájukat elsőként az országban.

MIT KELL TUDNOD FELTÉTLENÜL A
KÉPZÉSRŐL?
A duális hallgatók

•
•

már a tanulmányok kezdetétől egyszerre
az intézmény nappali tagozatos hallgatói és egy cég munkavállalói hallgatói
munkaszerződéssel,
7 félév alatt teljesítik a diploma megszerzéséhez szükséges intézményi követelményeket és a cég képzési programját is.

ÉS AKKOR MI A „DE”?

•
•
•
•

A cégeknek tanulni és teljesíteni akaró
hallgatókra van szüksége.
A duális hallgatóknak a mintatanterv
szerint kell haladniuk, tehát 7 félév alatt
kell elvégezni tanulmányaikat.
A nyári vakáció helyett a hallgatók szabadságot kapnak.
A vizsgaidőszakot a duális hallgatók a
cégnél töltik.

MIÉRT JÓ EZ NEKED?

HOGYAN KERÜLHETSZ BE A DUÁLIS
KÉPZÉSBE?

•

Kétlépcsős felvételi folyamat:

•
•
•

A legjobb gyakorlati szakemberektől
tanulhatsz vállalati környezetben.
A szorgalmi időszakban ugyanolyan főiskolás vagy, mint a nem duális hallgatók.
A juttatások segítenek az anyagi önállóság megteremtésében.
Ha jól teljesítesz, a végzés után állásajánlatra számíthatsz.

•
•

A központi felvételi eljárásban jelentkezni kell az egyetem megfelelő szakára és elérni a bejutáshoz szükséges
pontszámot.
Az általad kiválasztott céghez közvetlenül
neked kell jelentkezned a cég által megadott módon. Ezeket az információkat
mind megtalálod az egyetem honlapján. A vállalat által kijelölt jelentkezési
határidő megelőzheti a felsőoktatási
jelentkezési határidőt, azzal megegyezhet, de később is lehet. Minden cég
maga szervezi saját kiválasztását, mely
általában személyes elbeszélgetésből és
kompetenciamérésből áll. Legkésőbb a
sorrend módosítási határidőig értesítést
kapsz a cégtől, hogy kiválasztott-e duális
hallgatónak.
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HÍVÓSZAVAK

Gyere a KERTÉSZETI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI Karra!
ńń

ńń
ńń

ńń
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Nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlatra, tehát tudáso
azonnal kamatoztathatod.
tanpin cében,
Jól felszer elt labora tórium okban, tangaz daságb an,
feldolgozó
bemutatókertben, bemutató növényházakban és a termék
.
ultakat
megtan
ben
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atsz
fordulh
bátran
foglalkozó munkatársakhoz is
kérdéseiddel, problémáiddal.

ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉGEK
KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖSZTÖNDÍJA
Kecskemétnek fontos az egyetem és fontosak a városban tanuló fiatalok, ezért az önkormányzat ösztöndíjat biztosít hallgatóink számára. Ez mintegy száz egyetemistának jelent
10 hónapon át havi 19 ezer Ft juttatást. A tanulmányi (felvételi) eredmény, a szociális
helyzet és a kecskeméti, ill. Bács Kiskun megyei lakóhely is pontot ér szemben a tanulmányi ösztöndíjjal és a szociális támogatással, amelyek esetében csak egyik vagy másik
számít. Az ösztöndíjra valamennyi hallgatónk pályázhat, függetlenül attól, hogy alap- vagy
mesterszakon, felsőoktatási szakképzésben, nappali vagy levelező tagozaton, államilag
támogatott vagy önköltséges formában tanul nálunk!

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM ÖSZTÖNDÍJA
2017 őszétől a legalább 4,00 tanulmányi eredménnyel rendelkező és a kari kutatási folyamatokban is résztvevő hallgatók pályázhatnak a havi 75000 Ft-os támogatásra, amelyet
már első alkalommal is öt hallgatónk nyert el!

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
Alapvetően ez is tanulmányi eredmény függő és havi 40 000 Ft támogatást ad a valóban
legkiemelkedőbb teljesítményű hallgatónak, akár 10 hónapon keresztül!

ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAK
Az egyetemi évek a lehető legalkalmasabbak a külföldi tapasztaltok megszerzésére és a
nyelvtudás fejlesztésére! Pályázz és használd ki Te is a tanulmányi és gyakorlati félévek
Európa más országaiban történő letöltését! Megéri!
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MÁSODIK OTTHONOD: A KOLLÉGIUM
A Neumann János Egyetem Kecskeméten kettő, Szolnokon egy kollégiumi telephellyel
rendelkezik. A kollégiumokba pályázat útján juthatnak be hallgatóink. Az elbírálás pontrendszer alapján történik, amelyben pontot ér a tanulmányi eredmény, a szociális helyzet,
a közéleti tevékenység és a lakóhely távolsága is.

HOMOKBÁNYAI KOLLÉGIUM – KECSKEMÉT
A Homokbányai Kollégium 227 szobájában 454 férőhellyel várjuk a hallgatókat. A két modern
berendezésű kollégiumépület és a Tudósház kulturált, parkosított udvarral, sok szabadtérrel
és szabadtéri sportpályákkal rendelkezik. A város szélén található épületegyüttes könnyen
megközelíthető, az 1-es számú, helyi járatú busz szinte a kapuig viszi a kollégistákat.

SZOLGÁLTATÁSOK:










a lakószobákban: ingyenes internet-használat, telefon, tv- és rádiószolgáltatás, hűtőszekrény
a tanulóközpontban: több számítógép és rajzgép
kiválóan felszerelt konyhák étkezővel
mosó- és vasalószobák
kül-és beltéri sportlétesítmények: asztalitenisz és kondicionáló termek, kosár- és
strandröplabda-, valamint műfüves foci –és teniszpályák
kültéri főző- és sütőhelyek
moziszoba házimozi rendszerrel, tv- és klubszobák
fedett „hangár” bulikhoz, rendezvényekhez
udvari parkolók

LŐVEI KLÁRA KOLLÉGIUM - KECSKEMÉT
A Lővei Klára Kollégium a belváros szívében található, közel a főtérhez és a Pedagógusképző
Karhoz. A hétemeletes épületben 103 db 2 ágyas szoba található, a férőhelyek száma 206.
Vizesblokk fürdővel és WC-kel lakószintenként található. A karok közelsége és a belvárosi
zsibongás egyaránt vonzó a kollégista hallgatók számára.

SZOLGÁLTATÁSOK:
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a lakószobákban: WiFi internetkapcsolat,
hűtőszekrény
zongoraszoba
tv- és klubszobák






kiválóan felszerelt konyhák étkezővel
mosó- és vasalószobák
szolárium
zárt kerékpártároló
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Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatóság
Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon: +36 (76) 516 317
26

A NEUMANN JÁNOS EGYETEM KARAI
GAMF MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KAR

6000 KECSKEMÉT, IZSÁKI ÚT 10.
+36 (76) 516 300
GAMF@GAMF.UNI-NEUMANN.HU

GAZDÁLKODÁSI KAR (SZOLNOK)

5000 SZOLNOK,
TISZALIGETI SÉTÁNY 14.
+36 (56) 510 300
GK@GK.UNI-NEUMANN.HU

KERTÉSZETI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR

6000 KECSKEMÉT,
MÉSZÖLY GYULA TÉR 1-3.
+36 (76) 517 620
KVK@KVK.UNI-NEUMANN.HU

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

6000 KECSKEMÉT, KASZAP U. 6-14.
+36 (76) 501 770
PK@PK.UNI-NEUMANN.HU

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
6000 KECSKEMÉT, IZSÁKI ÚT 10.
+36 (76) 516 328
FELVETELI@GTK.UNI-NEUMANN.HU
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