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!. A Ken Álrnl ÉnrrrsÉe l vlzscÁvnl vAGy resőrorú orlevÉuel RENDEtKEzőr nÉszÉne

MAGvAR NvELvEN MEGHlRDETrrr nnprÉpzÉsrrne rönrÉruő teururrezÉs

1. § ALAPKÉpzÉsgrí{, MEGH!RDETETT szAKoK
Álta lá nos felvételi eljá rásba n meghi rdetetve

(1) A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kellteljesíteni.
(2) Választható specializációk: kertépítő, tájrendező, településüzemeltető.
(3) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek,
faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és

marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági

alapísmeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek
( köz l eked éstech n i ka ), mezőgazdasá gi a la pismeretek,
(4) Választható nyelvek: angol, német.

2. § Specializá!ódás a képzés során

(1) Specializációt a hallgatók a negyedik félévtől választanak. A specializáciők létszáma

korlátozott, a felvétel rangsorolás alapján történik. A tőjrendező és kenépítő

mérnökialapképzési szak a tervezésijogosultságot adó tájépítészmérnök, tájépítész és

kertművész valamint településmérnök mesterképzési szakok alapképzési szakja. Mint

minden tervezési szaknál fontos, hogy a hallgatók jó térlátással, rajzi készségekkel

rendelkezzenek. A Kar a tanterven kívül is biztosít lehetőséget mind a képzés előtt,

mind a képzéssel párhuzamosan a rajzi készségek és ismeretek pótlására és

fejlesztésére.

3. § Felvételi pontok számítása a meghirdetett alapképzésnél

(1) Alap- és osztatlan mesterképzés, valamint fetsőoktatási szakképzés esetén a felvételi

összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kell kiszámítani. A
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pontszámítás alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok

(maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum ].00 pont) képezik.

R felÜételi ponthatárt az adott képzésre jelentkezők felvételi összpontszámát, a

jelentkezők által megjelölt jelentkezési sorrendet, valamint az adott szakra vonatkozó

felvehető szakos kapacitás§zámot figyelembe véve állapítják meg. Ez a besorolási,

illetve a felvételi döntés alapja. Az állami ösztöndíjas és az önköltséges felvételi

ponthatár egy adott meghirdetett képzésre vonatkozóan főszabályként azonos, de

azon szakokon, ahol az állami ösztöndíjas képzésiforma ponthatárát a miniszter előre

meghatározza, el is térhet egymástól.

A külföldivagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése,

illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik
Nem vehetőfel az a jelentkező, akinek a felvételi összpontszáma nem éri el a felvételi

ponthatárt.

A felvétel alapvető feltételeinek nem teljesítése esetén a jelentkező felvételi

összpontszáma 0, azaz nulla lesz.

ll. A Knn Álrnl rrsőroKú oKLEvÉLtEL RENDELKEzőx szÁtuÁnA MAGvAR NyEtvEN MEGH!RDETETT

ru rsrrnxÉpzÉsrrnr rönrÉnó lrlerurrezÉs

4. §. MESTERKÉPzÉsBEN MEGHtRDETETT szAKoK

Keresztféléves felvételi eljá rásba n meghirdetve

5. § A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

(1) Atájépítész és kertművész mesterképzésiszakon a jelentkezőknek motivációs levelet és

a szakmai-művészi munkásságot bemutató portfóliót kell készíteniük. A tájépítész

mérnöki és településmérnöki mesterképzési szakokon a felvételi vizsgához a

jelentkezőknek motivációs levelet és a szakmai tevékenységét (tanulmányait, illetve

(2l
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(4)

(5)
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egyéb munkáit) bemutató anyagot kell készíteniük. A motivációs levelet és a portfóliót

ill. a szakmai tevékenységet bemutató anyagot a felvételi tájékoztatóban megadott

határidőig a Tájépítészeti és Településtervezési Kar Dékáni Titkárságára kell eljuttatni

(1].18 Budapest, Villányi út 29-43., K. épület). A portfólió és a szakmai anyag

elkészítésének és beadásánák részletes tartalmi és formai követelményei a Kar

honlapján tekinthetőek meg: https://taik.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-vizsga-msc-

ma

(2) A nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkező jelentkezők az előzetes

kreditelismertetési eljárást a felvételi időszakban meghirdetett határidőig

kezdeményezhetik leckekönyvük vagy oklevélmellékletük másolatának a Kar Dékáni

Titká rságára történő eljuttatásáva l.

6. § Felvételi pontok számítása a meghirdetett mesterképzésekné!

(1) A jelentkező teljesítményét minden esetben 100 pontos rendszerben kell értékelni.

Kizárólag az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma a meghatározott pontszám (100

pont) 50 százalékát eléri.

Esélyegyenlőség jogcímen a felsőoktatási intézmény köteles többletpontot adni. Az

esélyegyenlőség jogcímen belül hátrányos helyzet, fogyatékosság, valamint
gyermekgondozás jogcímek esetében jogcímenként, külön-külön kell meghatározni a

kapható többletpontokat. Az esélyegyenlőség jogcímen a jelentkezők legalább 1, de

legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.

Esélyegyenlőség jogcímén összesen |azaz hátrányos helyzetért, fogyatékosságért,
gyermekgondozásért együttvéve) minimum 1, de maximum 10 többletpont kapható

7. § Felvéteti pontok számítása a tájépítész és kertművész mesterképzési szakon

(1) A szakmai és motivációs beszélgetés: a beadott portfólió értékelése és a szakmai

orientáltság felmérése (20 pont)

(2) Gyakorlati vizsga (5O pont) - (térkompozíciós munka készítése adott elemek

fel hasz ná lá sáva l,sza bad kézi rajz készítése az el készített kom pozícióról )

(3) Oklevél minősítése alapján (20 pont)- minősítés x 4

(a) Többletpont (max. 10 pont)

(2)

(3)



8. § Felvételi pontok számítása a tájépítész mérnöki mesterképzési szakon

(1) A szakrn,ai és motivációs beszélgetés: a beadott szakmai anyag értékelése és a szakmai
orientáltság felmérése (20 pont)

(2) Az írásbeli vizsgán tesztfeladatokat kell megoldani a szakmai tájékozottság
értékeléséh ez (2O pont)

(3) Rajz vizsga: térkompozíciós feladat (20 pont)
(4) Oklevél minősítése alapján (30 pont)- minősítés x 6

(5) Többletpont (max. 10 pont)

9. § Felvételi pontok számítása a telepü!ésmérnöki mesterképzési szakon

{1) A szakmai és motivációs beszélgetés: a beadott szakmai anyag értékelése és a szakmai
orientáltság felmérése (30 pont)

(2| Az írásbeli vizsgán tesztfeladatokat kell megoldani a szakmai tájékozottság
értékeléséh ez (2O pont).

(3) Rajz vizsga: térkompozíciós feladat (20 pont)
(4) Oklevél minősítése alapján (20 pont)- minősítés x 4
(5) Többletpont (max. 10 pont)

lll. A Kan Álrnl rrsőrorú oxt-EvÉt-LEL RENDELKEzőr szÁtuÁnA ANGoL NvELvEN MEGHIRDETETT

mrsrenxÉpzÉserne rönrÉruő .lrunrrrzÉs

10.§ MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT szAKoK

Áttalános felvételi eliárásban meghirdetetve

11. § A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
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részletes tartalmi és formai követelményei a Kar honlapján tekinthető me8:

https ://ta i k.szie. h u/fe lvetel izokn ek/felvetel i-vizsga-msc-ma
(2) A szakrnai és motivációs beszélgetés angol nyelven történik.

12. § Felvételi pontok számítása a meghirdetett mesterképzésnél

(1) A jelentkező teljesítményét minden esetben 1-00 pontos rendszerben kell értékelni.

12) Kizárólag az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma a meghatározott pontszám
(100 pont) 50 százalékát eléri.

(3) Esélyegyenlőség jogcímen a felsőoktatási intézmény köteles többletpontot adni. Az
esélyegyenlőség jogcímen belül hátrányos helyzet, fogyatékosság, valamint
gyermekgondozás jogcímek esetében jogcímenként, külön-külön kell meghatározni a

kapható többletpontokat. Az esélyegyenlőség jogcímen a jelentkezők legalább 1, de
legfeljebb 10 többletpontra jogosultak. Esélyegyenlőség jogcímén összesen (azaz

hátrányos helyzetért, fogyatékosságért, gyermekgondozásért együttvéve) minimum 1,

de maximum 10 többletpont kapható.

13. § Felvételi pontok számítása az angol nye|ven meghirdetett tájépítész és kertművész
mesterképzési szakon

(1) Az oklevél minősítéséért legfeljebb 20 pont jár (minősítés x 4).

(2l A szakmai és motivációs beszélgetés angol nyelven max. 30 pont, célja a szakmai

orientá ltság felmérése.
(3) A portfolió értékelésekor max. 40 pont szerezhető.
(4) Többletpont (max. 10 pont)

!V. A Knn Álral rülrölol Áu-nupoleÁnor nÉszÉne IDEGEN NvELvEN MEGHIRDETETT

uesreRrÉpzÉsexne rönrÉnó lrrcrurrezÉs

14. § Jelentklezés és pontszámítás az idegen nyelvű mesterképzésre jelentkező külföldi
állampolgárok esetén

A Kar által külföldi állampolgárok részére idegen nyelven meghirdetett mesterképzés:
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(1) Az idegen nyelvű mesterképzésre jelentkező külföldi állampolgárok részére a Kar
jelentkezési lapot bocsát ki, melyet a Kar angol nyelvű honlapján közzé kelltenni.

(2) Jelentkezni a Kar honlapján meghatározott határidők betartásával, a megadott
feltételekkel és módon lehet.
https://ta ik.szie.hu/english-page/mla/a pplication

(3) A külföldi állampolgárok részére meghirdetett idegen nyelvű képzés felvételi eljárása
a Kar oktatási dékánhelyettese által meghirdetett jelentkezési határidővel és egyéb
eljárási határidőkkel zajlik, ezen képzés jelentkezési határidejét és a felvételi eljárás
egyéb határidőit a tanév kezdésével kapcsolatos időpontok figyelembe vételével az

oktatási déká nhelyettes hatá rozza me1.

(4) A felvételi eljárás a jelentkező kérelmére indul.

(5) A felvételi eljárás megkezdéséhez szükséges a jelentkezéshez meghatározott összes
dokumentum megléte.

(6) A külföldi állampolgároknak építész, vagy tájépítész diplomától eltérő esetben
kreditelismerési eljárásban kell részt venniük. A kreditelismerési eljárás díjtalan.

(7l A tanulmányok kreditértékének megállapítása és elismerése minden esetben
egyénileg történik.

(8) A jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok és anyagok:
. jelentkezési lap;
. felsőfokú oklevél (legkésőbb az adott év augusztus 31-ig, a nem angol nyelven kiadott

oklevél esetében az angol nyelvű hiteles fordítás szükséges) a felvételi eljárásban
egyszerű másolatban benyújtható, azonban a hallgatóijogviszony létesítésének
feltétele a beiratkozáskor az eredeti okirat bemutatása.

. az elvégzett tanulmányok részletes bemutatására Eu állampolgárok részére az angol
nyelvű oklevél másolat (supplement); nem EU állampolgárok számára a leckekönyv
angol nyelvű hitelesített másolata;

. angol nyelvű motivációs levél;

. angol nyelvű szakmai önéletrajz;

. szakmai portfolio (beleértve szabadkézi rajzokat, tervezési feladatokat va8y hasonló
hallgatói munkákat)

. útlevél fényképes oldalának másolata;

. Jelentkezési díj befizetésének igazolása (bankátutalás másolata)

. angol nyelvtudást igazoló dokumentumok.*

*Anyanyelvi vagy angol nyelvű egyetemi képzésben résztvett hallgatók esetében nincs szükség
nyelvtudás igazolására. Egyéb esetben az alábbi nyelvvizsgák egyikét kell igazolni.

. TOEFL - Test of English as a Foreign Language min. Pontszám: 80 (lnternet alapÚ).

. lELTS min 5.5 szint

. Más nezmzetközi min. 82 szintű nyelwizsga angol nyelvből.



{9) Az idegen nyelvű mesterképzésre jelentkező külföldi állampolgárok esetében
alkalmazandó pontszámítási rendszert aKar az alábbiak szerint állapítja meg:

- Mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét
pontozásos rendszerben két fordulóban kell értékelni, a felvételi
teljesítményért és a többlet teljesítményért kapható maximális pontszám
meghatározásával, amelyek összege legfeljebb 100 pont lehet.

- Első forduló:
Szakmai portfólió legfeljebb: 55 pont
Motivációs levél legfeljebb: 5 pont

Szakmai díj, vagy szakmaigyakorlat igazolása, melyet a felvételi anyaggal együtt
küldött a jelentkező legfeljebb: 5 pont

- Második forduló:
Az első fordulóban minimum 55 pontot elérő jelentkezővel motivációs
beszélgetést folytat a Kar, mely lehet 2 perces bemutatkozó kisfilm vagy skype
interjú motivációs beszélgetés: legfeljebb 35 pont.

(10) Az e8yes szakokra vonatkozó angol nyelvű információk a Kar honlapján érhetők el.

https://ta ik.szie.h u/enelish-page/mla

V. A Knn Álrnl- resőrorú orlrvÉltEl RENDEtKEzőr szÁtuÁnA MAGvAR NyEtvEN MEGHIRDETETT

szartnÁruvú rovÁsgrÉpzÉsl szarRa rönrÉnő leururrszÉs

15. § szAK!RÁNYÚ ToVÁBBKÉPZÉSBEB MEGHIRDETETT szAKoK

Meghirdetett szakirányú továbbképzési szak
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16.§ A szakirányú továbbképzésben va|ó részvéte! feltételei

(1) A Tájgbndnok szakmérnöki képzésben agrár, vagy műszaki képzési területen, legalább

alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett, alapfokozatot és mérnöki

szakképzettséget igazoló oklévéllel rendelkezők vehetnek részt.

(2) A Tájgondnok szaktanácsadó képzésben bármely képzési területen, legalább

alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) alapfokozatot és szakképzettséget -
kivéve agrár és műszaki képzési területeken mérnöki szakképzettséget - igazoló

oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. További feltétel, hogy terület- vagy

településfejlesztési kérdésekkel foglalkozó közfeladatokat ellátó szervezetben

legalább egy éves munkaviszonyt tudjanak igazolni.

17.§ A jelentkezés módja és feltételei

(1) A jelentkezés formája: a Kar honlapján letölthető jelentkezési lapon. Letölthető

https://taik.szie.h u/kepzesek/felnottkepzes-sza kira nvu-tovabbkepzes/ta igondnok-

kepzes

(1) Jelentkezési határidő a tavasszal kezdődő képzésre: január 3L, az ősszel kezdődő

képzésre: augusztus 31.

(2) Csatolandó dokumentumok: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,

motivációs levél, szakmai önéletrajz, a Tájgondnok szaktanácsadó képzésre

jelentkezőknél még a szükséges gyakorlat igazolása.

Vl. Vrevrs És zÁnó RENDELKEzÉsEK

18§.

(1) Jelen Kari kiegészítés az SZMSZ Hallgatói Követelményrendszer llll1- rész a Szent lstván

Egyetem Felvételi eljárásrend je 7. számú mellékletét képezi,
(2) Jelen SZMSZ Kari kiegészítést a Kari Tanács 2OL7.június 28-án megtartott ülésén a KT-

50 l 2076 / 2017. szá m ú hatá rozatáva l elfoga dta.
(3) Jelen SZMSZ Kari kiegészítése a Szenátus jóváhagyását követő napon lép hatályba.

Budapest, 2OL7.június 28.
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Gyalusné Szalkai llona
a kari Tanács titkára flWB Tanács elnöke


