VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS
FENNTARTHATÓ GAZDASÁG
INTÉZET

Köszöntő
Tisztelt Partnerünk! Kedves Barátunk! Szeretettel köszöntöm a Magyar

vidéki képzési központjainkban végzett feladataink a
kárpát-medencei magyarság körében is népszerűek.

Intézetünk elsődleges célja olyan magasan kép-

Agrár- és Élettudományi

zett, gazdasági (ezen belül pénzügyi és turisztikai), vi-

és Fenntartható Gazda-

erőforrás fejlesztésével (tanácsadó, agrár-közoktatás-

Egyetem Vidékfejlesztés
ság Intézetének munkatársai nevében!

Intézetünk sokszínű te-

vékenysége meghatározó szerepet játszik nem

csak az intézmény, de
a hazai agrár-, gazda-

ság- és humántudományi felsőoktatásban is. Kétezer-

dékfejlesztési és agrárinformatikai, valamint a humán
ban részt vevő) szakemberek képzése, akik a modern
elméleti és szakmai ismereteik birtokában minden tekintetben megfelelnek a munkaerőpiac elvárásainak.
Ezen túl intézetünk biztosítja hallgatóink és oktatóink

számára minél magasabb nyelvi szint és készség (pl.
szakfordító és tolmács, valamint idegennyelvi szakmai
kommunikátor) elérését.

Oktatási tevékenységünket olyan – elsősorban alkal-

nél több hallgató tanul képzéseinken, ezzel az egyetem

mazott – kutatásokra építjük, melyekkel a hallgatóink

vagyunk. Ez a jelenlét, a hagyományok és a felelősség

a gazdaság és a társadalom szakmával szemben tá-

egyik legnagyobb létszámú hallgatót oktató intézete
kötelez minket a minőségi, hallgatócentrikus oktatás-

ra, a folyamatos fejlődésre és nemzetközi kapcsola-

gyakorlatcentrikus képzését kívánjuk elősegíteni, illetve
masztott igényeit kívánjuk kielégíteni.

Naprakész és használható tudás. Őszinte és építő kö-

taink és jelenlétünk erősítésére. Intézetünk valamennyi

zeg. Együttműködő közösség.

mesterképzés,

vagy szakmai partneri együttműködését nálunk, velünk

képzési szinten (felsőoktatási szakképzés, alapképzés,
szakirányú

továbbképzés)

gesztorál

szakokat úgy magyar, mint angol nyelven, de emellett

több doktori iskola munkájában is aktívan részt vesznek
munkatársaink. Palettánkat színesíti, hogy széleskörű
felnőttképzési tevékenységet is végzünk, illetve szakja-

ink egy részét duális képzés formájában is működtetjük.
Oktatási tevékenységünk nemcsak az anyaországi

(valamennyi campuson oktatunk), hanem a határon

Ezek várják Önt, ha szakmai karrierjének építését

kezdi el vagy folytatja.

Keressen bennünket bizalommal!
Tisztelettel,
Prof. Dr. Bujdosó Zoltán
intézetigazgató

túli területeken is jelen van, felvidéki, székelyföldi és dél-
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Az Intézet felépítése
A Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézetben az alábbi szervezeti egységek működnek:
»» Agrárdigitalizációs és Szaktanácsadási Tanszék

»» Agroökológiai és Ökológiai Gazdálkodási Tanszék
»» Befektetési, Pénzügyi és Számviteli Tanszék
»» Fenntartható Turizmus Tanszék

»» Humántudományi és Szakképzési Tanszék
»» Idegen Nyelvi Tanszék

»» Vidék- és Területfejlesztési Tanszék

Oktatási tevékenység
A Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet sok-

működve – duális képzés formájában is működtetjük.

vagyunk az agrártudományi (vidékfejlesztés, ökológi-

működésnek, hiszen az egyetem valamennyi campusán

gazdaságtudományi (pénzügy-számvitel, turizmus, re-

gyarságának képzésében is. Vidékfejlesztési és pénzügyi

színű oktatási tevékenységet végez az egyetemen, jelen

ai gazdálkodás, agrárdigitalizáció, szaktanácsadás), a

gionális és környezeti gazdaságtan, vállalkozásfejlesztés), a bölcsészettudományi (emberi erőforrás tanács-

adó), az informatikatudományi (gazdaságinformatikus)

képzési területeken, de részt veszünk olyan speciális

oktatunk, de részt vállalunk a határon túli területek maképzéseinkkel jelen vagyunk a Felvidéken (Révkomá-

rom), Székelyföldön (Csíkszereda, Székelyudvarhely) és
a Vajdaságban (Zenta) is.

A magyar nyelvű képzéseink mellett – felkészült, nyel-

képzésekben, mint az agrártanárképzés és továbbkép-

veket beszélő munkatársainknak köszönhetően - több

Oktatási tevékenységünket a felsőoktatás teljes verti-

regionális és környezeti gazdaságtan) angol nyelven is

zés vagy a szakfordító és tolmácsképzés.

kumában végezzük, intézetünk valamennyi képzési szinten (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterkép-

területen (vidékfejlesztés, turizmus, vállalkozásfejlesztés,
kínálunk képzéseket.

Célunk olyan, idegen nyelvet is beszélő szakemberek

zés, szakirányú továbbképzés) gesztorál szakokat, de

képzése, akik a modern elméleti és szakmai ismereteik

hogy széleskörű felnőttképzési tevékenységet is vég-

erőpiac elvárásainak, és sikeres teljesítményükkel iga-

több doktori iskolában is oktatunk. Palettánkat színesíti,

zünk, illetve szakjaink egy részét – a szakmával együtt-
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Intézetünk kiváló példája a campusok közötti együtt-

birtokában minden tekintetben megfelelnek a munkazolják oktatói-kutatói munkánkat.

Kutatási tevékenység
Az intézet kutatási tevékenysége diverzifikált és első-

helyezve a turizmus fenntarthatóságát a vidéki tér-

kuszában a fenntarthatóság áll, melyen belül vizsgáljuk

vállalatok és befektetések elemzése, önkormányzatok

sorban alkalmazott kutatások jellemzik. Kutatásaink fó-

a fenntartható agrár- és élelmiszerrendszerek valamint
az agroökológia gyakorlati aspektusait és a szociális

funkciókat is ellátó vagy ellátni képes ökológiai gazdaságok egészségügyi programokba való bevonásának

lehetőségeit. Agrártudományi irányultságú kutatási
területeinket jelentik a generációváltás elősegítése az

ségben. Emellett a pénzügyek területén

elsősorban

gazdálkodása, lakossági megtakarítások elemzése áll
a kutatások fókuszában, de kollégáink foglalkoznak a

számviteli rendszerek működtetésével, pénzügyi controlling módszertani fejlesztésekkel, mindezeket elsősorban az agrárágazat vállalkozásaira vonatkoztatva.

Humántudományi fókuszú kutatási területeink közé

agrárgazdaságban, a klímaváltozásra való felkészülés,

tartozik a falukutató táborokhoz kapcsolódva a Kár-

tanácsadók módszertani fejlesztése, továbbá a digi-

gálata, de kiemelten foglalkozunk az egyéni és csopor-

az agrárdigitalizáció széles körű elterjesztése, a szak-

tális gazdaság, ezen belül az információgazdálkodás,

a vállalati informatika egyes területeinek vizsgálata.
Vidékfejlesztési kutatások területén országos szinten is
fontos területeket vizsgálnak kollégáink, fő tématerületek a vidéki térségek regionális folyamatainak, a vidék

társadalmának és gazdaságának elemzése, fejlesztési

stratégiák és beavatkozási műveletek meghatározása.
Ezek közül kiemelkednek a hosszú évekre visszatekin-

pát-medencében élő fiatalok és működő iskolák vizstos képzésfejlesztéssel, valamint a felnőttképzés és a
didaktikai módszertan témaköreivel. Emellett kutatásokat végzünk az idegennyelv-oktatáshoz és vizsgázta-

táshoz, valamint a szakfordítóképzéshez a gépi fordítás
utószerkesztésének hatásáról a fordítási folyamatra,

illetve a terminusok fordítási stratégiáiról, az inter- és
multikulturális kommunikációról.

Az Intézet több magyar és nemzetközi folyóiratot

tő faluszemináriumok és falukutató táborok. Környe-

gesztorál, ezek közül említést érdemel a DETUROPE, a

energiagazdálkodási, klímapolitikai kutatások de fog-

Studies, az Acta Carolus Robertus és a Controller Info,

zet- és tájkutatásaink fő tématerületei az alternatív
lalkozunk a(mezőgazdasági) vállalkozások, vállalatok
társadalmi felelősségvállalási tevékenységével is.
Gazdaságtudományi

területen

munkatársa-

ink kutatási irányai szintén sokrétűek, a szálloda- és

Studia Mundi Economica, a Regional and Business
emellett rendszeresen szervezünk nemzetközi konfe-

renciákat, ahol a művelt szakmák legfrissebb hazai és
nemzetközi kutatási eredményeit tesszük közé.

desztinációmenedzsmenttől kezdve, az egészségturizmuson át eljutunk a bor- és gasztroturizmus, az örök-

ségturizmusig és falusi vendéglátásig, középpontba
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Agrárdigitalizációs és Szaktanácsadási Tanszék
Az Agrárdigitalizációs és Szaktanácsadási Tanszék

szférában elengedhetetlen magas szintű informati-

lamint szaktanácsadási tanszékcsoportjának munka-

támasztott igényeket kiszolgáló vállalati informatikai

egyetemünk üzleti informatika jellegű tanszékeinek, va-

társaiból jött létre azzal a céllal, hogy kiszolgálja a hazai
agrárium digitalizációs fejlesztésének oktatási igényeit.

A szaktanácsadással karöltve a tanszék kiemelt szere-

megoldások és azok mezőgazdasági, élelmiszeripari
sajátosságai.

A Tanszék együttműködik számos informatikai rend-

pet játszik a gazdálkodók formális és iskolarendszeren

szereket fejlesztő és forgalmazó céggel, melyen ke-

Tanszékünk oktatási és kutatási tevékenysége a kö-

versenyképesen hasznosítható tudásanyag birtokába

kívüli képzésében is.

vetkező területek köré összpontosul: szaktanácsadási

rendszerek, szaktanácsadási stratégiák, a szaktanácsadás hatékonyságának vizsgálata, az alkalmazha-

tó kommunikációs módszerek, az ismeretátadás és a
tudásmegosztás, valamint az innovációs folyamatok

elemzése. Továbbá célterület az üzleti és akadémiai
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kai írástudás összetevői, illetve az egyes szakok által

resztül a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon is
juthatnak hallgatóink. A négy modulból álló szakta-

nácsadási képzésünk során a hallgatók tanúsítványt
szerezhetnek, amelyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egyedülállóan elfogad a Szaktanácsadói Névjegyzékbe kerüléskor.

Agroökológiai és Ökológiai Gazdálkodási Tanszék
Az Agroökológiai és Ökológiai Gazdálkodási Tanszék

felkészítés az ökológiai gazdálkodás megvalósítására.

puson és a Szent István Campuson.

nak, előnyeinek és nehézségeinek reális bemutatása

munkatársai két campuson dolgoznak, a Budai CamA tanszék fő oktatási és kutatási iránya az ökológiai

gazdálkodás szemléletének, technológiai elemeinek

ismertetése és fejlesztése, elsősorban szántóföldi és
kertészeti növények termesztése, feldolgozása, értéke-

A gazdálkodás lehetőségének, megvalósíthatóságáés értékelése, kiemelve a lehetséges problémákat és

azok megoldási lehetőségeit. A gazdálkodási mód hazai megismerésének és terjedésének elősegítése.

Oktatóink magyar és angol nyelven oktatnak az

sítése körében.

egyetem több alapképzésében, mesterképzésében, de

szükséges szemlélet és gondolkodásmód megalapo-

zést és gondozzuk az Ökológiai gazdálkodó szakirányú

Tevékenységünk célja az ökológia gazdálkodáshoz

zása, az ökoalapelvek megismertetése, a gazdálkodás-

sal kapcsolatos alap- és speciális ismeretek átadása,

működtetjük 2022-ig az Ökológiai gazdálkodó MSc képképzést is.
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Befektetési, Pénzügyi és Számviteli Tanszék
Alaptevékenységünk elsősorban az oktatás. Az oktatást

A tanszék munkatársai komoly publikációs tevé-

négy telephelyen végezzük, ezek a Budai Campus, a

kenységet is fel tudnak mutatni, melyek jelentőségét

István Campus. Átoktatásunk más szakokon is kiemel-

résztvevője az agrárszektorhoz kapcsolódó kutatások-

Kaposvári Campus, a Károly Róbert Campus és a Szent

kedő. A tanszék oktatóihoz köthető doktori létszám kifejezetten magas, nem kis részben külföldi hallgató.

A tanszék oktatói az elmúlt 3 évben több száz szak-

a magas hivatkozásszám is jelzi. Több kollégánk aktív
nak, pályázatoknak. Jelenleg folyamatban lévő, illetve
a közelmúltban lezárult jelentősebb kutatási projektek:

Termeljünk együtt a természettel – az agrárerdészet,

dolgozat és diplomadolgozat, mintegy 2 tucat TDK-,

mint új kitörési lehetőség – EFOP-3.6.2-16-2017-00018 Ked-

nak támogatást.

tő), Dunaújvárosi Egyetem, MATE Kaposvári Campus.

OTDK-dolgozat elkészítésében nyújtottak a hallgatókAz utánpótlásnevelés nagyon fontos szempont tan-

vezményezett neve: Soproni Egyetem (konzorciumvezeA Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, vala-

székünknél, ezért mindenben támogatjuk a témaveze-

mint a horvát Križevci Mezőgazdasági Főiskola együtt-

Doktori Programban is nyert pályázatot.

(Multilevel education system for agile agri-food chains

tett PhD hallgatóinkat. Egy PhD hallgatónk a Kooperatív

működésével 2020 szeptemberében indult az EDUAGRI
– többszintű képzési rendszer az agilis élelmiszerláncokért) nemzetközi projekt.
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Fenntartható Turizmus Tanszék
A tanszék 4 campuson (Gödöllő, Buda, Gyöngyös, Keszt-

Oktatási céljaink: magasan kvalifikált turisztikai szak-

hely) folytat oktatási tevékenységet, mely átfogja a tu-

emberek képzése, akik szakmai tudásbázisukra ala-

mus-vendéglátás alapszakot és turizmus menedzsment

elősegítve a turizmus ágazat fenntartható fejlődését,

rizmus-vendéglátás

felsőoktatási

szakképzést,

turiz-

mesterszakot. Tanszékünk gondozza a Turizmus és uta-

zásjogi szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakot

pozva, innovatív és kreatív módon végzik munkájukat,
erősítve a magyar turizmus népszerűségét a világban.

A tanszék oktatói kapcsolatrendszerükben arra tö-

is. A magyar nyelvű oktatáson túl a külföldi hallgatók an-

rekednek, hogy a gazdasági és tudományos élet sze-

A tanszék oktatói állománya magasan képzett, 2 fő ki-

visszaköszönjenek az oktatásban, autentikus hallgatói

gol nyelvű oktatása is a tanszéki feladatok közé tartozik.

vételével – akik PhD-tanulmányaikat folytatják – minden
kolléga rendelkezik PhD-fokozattal és magas szintű ide-

replőivel szorosan együttműködjenek, és eredményeik
ismeretek és készségek kialakításában.

gen nyelvtudással. Oktatói állományunkat 2 egyetemi
tanár fokozattal rendelkező kolléga is gazdagítja.

Humántudományi és Szakképzési Tanszék
A szervezeti egységünk nevében is megjelenik az a ha-

alapított Pályaorientáció szakterületen pedagógus

érték az ember, szemléletünk szerint kiemelten a mun-

és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési

gyományoknak megfelelő tartalom, miszerint legfőbb
ka-képzés világában betöltött szerepével. Büszkék vagyunk mestereinkre, akik korukat megelőzve alapították
azokat a szakokat, melyek a fundamentumát jelentik

a ma is országosan elismert képzéseknek. Gondolhatunk itt az Emberi erőforrás tanácsadó és az Agrármér-

nöktanár mesterszakokra, valamint Szakoktató BSc-re.
Az előbbi a közel három évtizede létező szakmai műhelyből nőtte ki magát (amelyet mára már a szakirodalom is Gödöllői Iskolának nevez), míg az utóbbiak

több mint 50 éves múltra tekintenek vissza. A tovább-

képzések sorában említenünk kell a 20 éve Gödöllőn

szakvizsgára felkészítő, valamint a Közoktatási vezető
szakot. Ez az a folyamatosan karbantartott, megújított

repertoár, mellyel a tudományos fokozattal és évtize-

des kutatói és oktatói múlttal rendelkező munkatársak
hozzájárulnak az Intézet képzési profiljához, reagálva

ezzel a változó társadalmi és gazdasági körülmények-

re. Végül meg kell említenünk, hogy tanszékünk kiemelt
szerepet vállal a Tanítsunk Magyarországért! mentorképzési program egyetemi szintű megvalósításában a
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, társadalmi
integrációja érdekében.
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Idegen Nyelvi Tanszék
Az Idegen Nyelvi Tanszék a MATE egyik legnagyobb

legalább középszinten kommunikálni írásban és szó-

MATE 5 campusán és a szarvasi telephelyen biztosítják

idegen nyelven is tudjon legalább alapszinten kommu-

tanszéke, alegységei a szaknyelvi csoportok, amelyek a
az idegennyelv-oktatást, angol, német és francia nyelveken.

nikálni.

A tanszék stratégiai feladata a külföldi hallgatók

A Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Ke-

számára a magyar nyelv oktatása. A hallgatók ide

mévé válásában az Idegen Nyelvi Tanszék stratégiai

amellett, hogy támogassuk a MATE oktatóit idegen�-

let-Közép-Európa vezető agrárfókuszú kutató egyeteszerepet vállal a hallgatók és az oktatók szakmai idegennyelv-tudásának és szakmai kommunikációjának fejlesztésével az egyetemeken oktatott szakokhoz
kapcsolódóan. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy

minden MATE-s hallgató a saját szakjához kapcsolódó
témákban legalább egy idegen nyelven képes legyen
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ban. Álmunk, hogy minden MATE-hallgató egy második

gennyelv-oktatása

mellett

elkötelezettek

vagyunk

nyelvi készségeik fejlesztésében, hogy még sikere-

sebbek legyenek idegen nyelvű publikációk írásában,
nemzetközi konferenciákon idegennyelvű előadások
tartásában, és ami legalább ennyire fontos, a külföldi
hallgatók oktatásában.

Vidék- és Területfejlesztési Tanszék
A Vidék- és Területfejlesztési Tanszék a korábbi Regio-

működését és egyben a vidéken élő, dolgozó közössé-

gyöngyösi, szarvasi és kaposvári kollégák csatlakozá-

leges céljuknak. Mindezek alapján a tanszékünk kül-

nális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet alapjain,
sával jött létre. A tanszék a vidékfejlesztési, a területfejlesztési, a gazdaságföldrajzi, környezet-gazdaság-

tani és a regionális tudományok diszciplínáit hivatott

integrálni. A tanszékünk összetett és átfogó oktatási
tevékenységet végez az intézet képzési struktúrájában.

A tanszék oktatóinak döntő többsége PhD-fokozattal

gek jólétének és jóllétének az emelését tekintik elsőddetése a gazdaság- és társadalomtudományokhoz
kapcsolódó vidék- és területfejlesztéssel kapcsolatos
diszciplínák széleskörű oktatási-kutatási feladatainak
művelését, azok folyamatos modernizálását, fejlesztését jelenti.

rendelkezik. Az oktatás angol nyelven és a határon túli

képzési helyeken (Révkomárom, Csíkszereda, Székely

udvarhely és Zenta) is folyik. A tanszék által gondozott
szakok az alábbiak:

»» Gazdaság- és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc)
»» Regionális és környezeti gazdaságtan (MSc)
»» Vidékfejlesztési agrármérnök (MSc)

A rendszerváltozás, majd később az Európai Unióhoz

való csatlakozás jelentősen megváltoztatta a gazdaság és a társadalom alapvető folyamatait. A változások által jelentősen érintett vidéki térségek és települések, valamint az ott élő közösségek is új helyzetbe
kerültek. Az új helyzethez való alkalmazkodás nemcsak

kihívásokat, hanem lehetőségeket is jelenthet a vidéki

térségek számára; a lokalitás és a helyi közösségek szerepe felértékelődik. A vidéki tér már nemcsak egysze-

rűen az élelmiszeralapanyag-ellátás színhelye, hanem
posztmodern élvezeti cikk is. Az újabb funkciók és kihí-

vások menedzseléséhez új szellemiséggel rendelkező
szakemberekre van szükség, akik értik a v
 idékgazdaság
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Hazai és nemzetközi kapcsolatok
Intézetünk kiváló kapcsolatokat ápol a szakterületeink hazai és nemzetközi képviselőivel. Hazánkban állandó és

folyamatos kapcsolatban vagyunk az illetékes kormányzati szereplőkkel, szervekkel, valamint a campusainknak

otthont adó városok és térségünk önkormányzataival, vállalati és civil szereplőivel, kiemelt és fontos partnerünk a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Együttműködő partnereink közé tartoznak többek között üzleti tanácsadó cé-

gek, vállalatirányítási rendszereket fejlesztő mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások, OTP, Somogyi kosár,
Élelmiszer Klaszterek, szoftverfejlesztő cégek, Precognox Kft., Marázplast Kft., EMTE, NAV, OEP, Magyar Kormányhivatalok, a Bajai Szakképzési Centrum, NÉBIH, MNB, Pénziránytű Alapítvány, számos közép- és felsőoktatási intézmény.

Nemzetközi kapcsolatrendszerünk két hangsúlyos terület köré szerveződött. Egyrészt az oktatási és kutatási cse-

reprogramok keretében számos európai és kontinensen kívüli egyetemmel és kutatóintézettel vagyunk intenzív
kapcsolatban, többek között a következőkkel:

»» University of South Bohemia in České Budějovice,

Másrészt különböző projektek generálásában és meg-

»» University of Warmia and Mazury, Lengyelország

ban, többek között az alábbi intézményekkel:

Csehország

»» University of Presov, Szlovákia

»» Jaume I. University, Spanyolország

»» Partiumi Keresztény Egyetem, Románia

»» Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,
Románia

»» Jiangxi University of Finance and Economics, Kína
»» Xian Siyuan Unversity, Kína

»» Justus Liebig University Giessen, Németország
»» University of Central Lancashire, Preston,
Egyesült Királyság

»» Stavropol State Agrarian University, Oroszország

»» Örmény Nemzeti Agrártudományi Egyetem,
Örményország

»» Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina
Veterinara a Banatului Timisoara, Románia

»» Megatrend University Belgrade, Szerbia

»» Slovak University of Agriculture in Nitra, Szlovákia

»» Warsaw University of Life Sciences, Lengyelország
»» University of Rome - La Sapienza, Olaszország
»» University of Patras, Görögország

»» Cyril and Methodius University in Skopje,
Észak-Macedónia

»» University of Agricultural Sciences and Veterinary

»» Center for the Advancement of Research &

»» Selye János Egyetem, Szlovákia

»» National Research and Development Institute for

Medicine in Cluj-Napoca, Románia

»» Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Spanyolország
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valósításában dolgozunk együtt nemzetközi hálózatok-

Development in Educational Technology Ciprus
Food Bioresources, Románia

»» Križevci Mezőgazdasági Főiskola, Horvátország

Szolgáltatások
Intézetünkben a felsőoktatási és kutatási tevékenysé-

gek mellett különböző, a piac számára kínált szolgáltatásokat is végzünk.

kapcsolódóan több rövid ciklusú felnőttképzést végzünk (Biokiskert, Permakultúra).

Humán fókuszú szolgáltatásaink területén az inter-

Ezek közül kiemelkedik a tanácsadási tevékenységünk,

diszciplináris, komplex szemléletű oktatói és kutatói

és controlling tanácsadás (mezőgazdasági vállalkozá-

entációhoz (LLG) kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése

ilyen például a pénzügyi, befektetési, adózási, számviteli
sok és őstermelők részére), valamint foglakozunk hazai
költségvetési és európai uniós forrásokból származó
támogatások pályázatának bírálatával, nyomonkövetésével, szakvéleményezésével és felhasználásának el-

lenőrzésével is. Tevékenységünk körébe tartozik továbbá
pályázati tanácsadás, pályázatírás, tervezés (fejlesztési

dokumentumok összeállításában való részvétel) és projektmenedzsment, de intézetünk kollégái végeznek terepi és kérdőíves felméréseket, kutatásokat, valamint bor-

és sajtbírálatok és egyéb rendezvények szervezésében
és lebonyolításában vesznek részt.

A Szent István Campuson az intézetünk gondozásá-

ban álló Agroökológiai Közösségi Kertben biozöldségtermesztés folyik, terményeladással egybekötve. Ehhez

tevékenységünk során az életutat támogató pályaorijelentik munkánk fő fókuszait. Ennek megfelelően a Gödöllői kistérségben rendszeresen biztosítunk a felmerülő igényekhez igazodó pályaorientációs támogatást az

érintett csoportok számára. Kiemelt szolgáltatásunk a

nyelvvizsgáztatás. A MATE campusain többféle akkre-

ditált vizsgarendszer nyelvvizsgái is elérhetőek, pl. Zöld
Út, ITK ORIGO, telc, LanguageCert, társalKODÓ, BME, ECL,

ezen vizsgák szervezését, lebonyolítását és a szóbeli vizsgáztatást is kollégáink végzik, de vizsgáztatunk a

MATE doktori iskoláiban is, ahol belső alapfokú nyelvi
vizsgát tehetnek a PhD-hallgatók.

Szolgáltatásaink kibővítéseként a jövőben meg kí-

vánjuk erősíteni jelenlétünket a felnőttképzésben rövid,
fókuszált kurzusokkal.
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Elérhetőségek
Az intézet központjának címe:
2100 Gödöllő, Páter K. u 1;
Levelezési cím:

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36
E-mail: videkfejlesztes@uni-mate.hu
Web: videkfejlesztes.uni-mate.hu
Telefon: +36-37/518-300
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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

