


Magyaróvár „a hazai mezőgazdasági tudományos kutatás bölcsőjévé” vált.

A kutatóhelyek jogutódjai közül a 
mai napig városunkban található  a 
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet.

Az intézmény 
1818-tól  képez 
kiváló elméleti 
és gyakorlati 
tudással felvér-
tezett mezőgaz-
dászokat. 

www.ovarigazdasz.hu

A Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és 
Élelmiszertudományi Kara, Európa első, folyamatosan 
működő agrár-felsőoktatási tanintézete.  Alapítása 
Wittmann Antal reformkori tudós mezőgazdász és
Albert Kázmér herceg nevéhez fűződik.

Wittmann Antal Albert Kázmér

Intézményünk a Széchenyi István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Karaként működik.

Az Akadémia mellett a századforduló 
időszakában tíz különböző kutatóinté-
zet létesült.

Az oktatás nyelve kezdetben latin, 
majd – mint ahogy az ország 
hivatalos nyelve is – a német volt.

Professzorok a „Nagy Tanári Karból”



Képzések  érettségi után

Élelmiszermérnöki * Alapképzési (BSc) szakok
7 félév Mezőgazdasági mérnöki *

Mezőgazdasági és élelmi-
szeripari gépészmérnöki

Vidékfejlesztési 
agrármérnöki

Ménesgazda 

MezőgazdaságiMezőgazdasági mérnök

Tanulmányaid során egy vállalatnál rendszeres szak-
mai gyakorlatot végzel, amelyért fizetést is kapsz.
Tanulmányaid befejezésekor pedig olyan szakmai 
gyakorlattal rendelkezel, ami hatalmas előnyhöz juttat 
karriered elindításában. Sőt! Lehetséges, hogy mun-
kaszerződéssel a zsebedben veszed át a diplomádat!

Agrármérnöki

Agrármérnöktanár

https://mek.sze.hu/kepzeseink-1

Duális felsőoktatási
alapképzés (BSc)

7 félév

* angol nyelven is!

Felsőoktatási
szakképzés (FOSZK)

4 félév

Osztatlan
képzési szakok 

10 félév
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https://felveteli.sze.hu

ezekből
kettő...

itt kell jelentkezned:

www.felvi.hu



FELVETTEK!!! GAZDÁSZOLIMPIABALEKTÁBOR BALEKINDEX ELSŐ ZH

TANULÁS

FELEJTHETETLEN
EMLÉKEK

HAGYOMÁNYOK

SZÓRAKOZÁS



GAZDÁSZ BAJNOKSÁG HALLGATÓI GAZDÁSZBÁL KARI DISZNÓVÁGÁS VALÉTÁLÁS

ÖSSZETARTÁS

ÉLETRESZÓLÓ
BARÁTSÁGOK



SZAKDOLGOZAT FÉLÉVES SZAKMAI GYAKORLAT DIPLOMA TOVÁBBTANULÁS / MUNKATUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Tudományos munkában 
való részvétel 

KÜLFÖLDI
TANULMÁNYOK  MSc, PhD, 

szakmérnökképzés 





A családias hangulatra és segítőkész tanárokra 
számíthattok. Az idő előrehaladtával ez bizonyos-

ságot nyert. 
A tanáraimnak hála rengeteg pályázaton, verse-

nyen vehettem részt, melyekhez pénzjutalom is járult. 
Számos magas beosztású emberrel kötöttem 

baráti kapcsolatot és a kar támogatásával 
külföldi konferenciákra is eljuthattam.

Bár akkor még nem tudtam, de most 
már igen, hogy életem legjobb döntését 
hoztam, amikor ezt az iskolát válasz-
tottam.

Zsebő Sándor  -  Növényorvos MSc

Miért jó itt tanulni...?

A szüleim és barátaim 
ösztönöztek, hogy Moson-
magyaróvárra jelentkezzek.

Rengeteg jót hallottam az 
egyetemről, a tanárokról, a hall-
gatókról és az itt élő emberekről, akik 

nagyon közvetlenek, valamint segítő-
készek.
Végül azért esett erre a karra a választá-

som, mert a tanári kar hallgatóbarát, emellett 
magas szinten zajlik az elméleti és a gyakorlati oktatás. A dip-
lomaszerzést követően pedig gyorsan és könnyen el lehet he-
lyezkedni a munkavállalók világában.

Tancsics Martina  -  Élelmiszermérnöki BSc

Miért ide jelentkeztem...?



KARUNK HALLGATÓI RENDSZERESEN RÉSZT VESZNEK TUDOMÁNYOS ÉS 
SPORTRENDEZVÉNYEKEN, AHOL MINDIG SIKERESEN SZEREPELNEK.

ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS 
DIÁKKÖRI KONFERENCIA

KAPOSVÁRI
ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK

VOLUTA

A MÉK HÖK (a mosonmagyaróvári Kar 
Hallgatói Önkormányzata) tevékenysége 
szinte az egész országban egyedi, 
mivel olyan nagysikerű, mára már 
országos hírű rendezvényeket szervez 
és tart meg színvonalasan, mint például 
a Balek tábor, Bálok, Parasztolimpia, 
vagy épp a Gazdász Bajnokság. A 
mosonmagyaróvári campus családias, 
összetartó jellegéből fakadóan tudunk 
ilyen összetartó és együttműködő 
hallgatókat összefogni az események 
megszervezésében.

SZE-MÉK Sportbizottság
A hallgató önkormányzat alá tartozó 
bizottság, mely a hallgatók számára 
biztosít folyamatos szabadidős és 
sport programokat. Több sportágban 
alakultak csapatok, legutóbb a kari női 
röplabda klub szerveződött meg.

ORSZÁGOS 
ÁLLATORVOS-AGRÁR 
SPORTNAP



MENTORPROGRAM 

A Szakkollégium célja a közösség, társadalmi 
érzékenység és szakmaiság elvén alapuló 
tehetségazonosítás, tehetséggondozás. A 
hallgatók számára rendszeres időközönként 
tartanak szakmai és közéleti előadásokat, 
valamint tagjai számára saját ösztöndíj 
rendszerrel is rendelkeznek.

HÖOK MENTORPROGRAM

Egyetemünk a 2019/2020-as tanévben 
indította be szakmentori rendszerét, 
melynek fő célja, hogy hozzájáruljon a korai 
hallgatói lemorzsolódás csökkentéséhez. 
Szakmentoroktól a hallgatók segítséget 
kapnak tanulmányaik megkezdéséhez és 
sikeres elvégzéséhez, az egyetemi életben való 

eligazodáshoz.

ÓVÁRI GAZDÁSZ 
SZAKKOLLÉGIUM

A HÖOK Mentorprogram célja a frissen 
érkezett hallgatók segítése az egyetemi 
rendszerbe történő beilleszkedésbe. A program 
minden nappali tagozatos elsőéves hallgató 
számára elérhető, szakmentorok mindig 
rendelkezésre állnak, hogy könnyeben vegyék 

az első év akadályait. 

DALÁRDA

A Mosonmagyaróvári Gazdász Dalárda 
az ország egyik legrégebbi hallgatói 
hagyományőrző szervezete. Múltja 1865-ig 
vezethető vissza. Célja a nóták megismertetése, 
megszerettetése a hallgatókkal. A dalárda 
rengeteg számos eseményen (Hallgatói 
Gazdászbál, Valétálás, stb.) való részvétel 
mellett havonta többször tart kötött és 
kötetlenebb hangvételű nóta esteket.



Kedves pályaválasztás előtt álló fiatalok!
Mosonmagyaróvár nem csak tudósokat, jeles személyiségeket 
felsorakoztató kiváló, több mint 200 éves agráregyetemével jelenthet 
vonzerőt, hanem azért is, mert különleges természeti adottságai, remek 
hangulatú fesztiváljai egyedülivé tették a fiatalok számára is. Nálunk, 
a virágok és vizek városában, a keresztül-át kanyargó Lajta folyón 
kenuval barangolhattok, s ha megismertétek egymást, és jó csapatra 
leltek, a Mosoni-Dunán zajló Voluta Sárkányhajó Vízifesztiválon is 
megmérettethetitek majd magatokat. A Wittmann-parki Majális, vagy a 
Szent István Napok a bulihangulathoz, kikapcsolódáshoz jó alkalmat 
teremtenek. Az Óvári vár, történelmi belvárosunk, múzeumaink 
hangulatában ugyan a régmúlt korokat idézik fel, de érdemes lesz 
ezekre az értékekre is felfigyelni majd! A nemzetközi makettkiállítás, 
az old timer rally pedig nemcsak egyedülálló, de nyelvgyakorláshoz 

is tökéletes!

Jó szívvel ajánlom a mi városunkat!

Dr. Árvay István
polgármester

www.mosonmagyarovar.hu



Szeretettel várunk nyílt 
napjainkon!

További információk:
web: mek.sze.hu

9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
+36 96 566-706

mek@sze.hu  -  www.mek.sze.hu

Központi, egyetemi felvételi 
információ: web: felveteli.sze.hu/

+36 96 613-610


