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TÁJÉKOZTATÓ 
a 

Szakmai gyakorlatról  
 

a Tájrendező és kertépítő BSc szakon 
 
 

1. A szakmai gyakorlat felvételének feltételei 
A hallgató 90 kredit teljesítése után kezdheti meg legkorábban a szakmai gyakorlatot. A szakmai 
gyakorlat mellett csak vizsgakurzusok vehetők fel. 
 
 
1.1 A szakmai gyakorlat időtartama: 6 + 1 + 6+ 1 hét.  

Hat hét gyakorlat után egy hetet a Karon, illetve a szakirányos tanszéken tölt a hallgató, ahol 
beszámol a gyakorlati munkájáról, a szakirányfelelős / szakvezető a beszámolót értékeli.  

A szakmai gyakorlatot a hallgatók a fogadó intézménnyel történő megállapodás szerinti 
dátummal kezdhetik meg. Őszi teljesítés esetén legkorábban augusztus 15-én, tavaszi teljesítés 
esetén legkorábban február 1-én. 
 
1.2 A szakmai gyakorlat helyszínei 
A gyakorlati félév során a hallgatók gyakorlati képzési szerződés alapján szakmai gyakorlatot 
szereznek a tájrendező és kertépítő mérnök képzés fő gyakorlati területein. A külső szakmai 
gyakorlat hazai és külföldi kertépítő kivitelező, fenntartó, tervező, tájrendezési, általános építőipari, 
környezetgazdálkodási vállalatoknál, településgazdálkodási, kommunális szolgáltató üzemeknél, 
tájvédelmi, tájgondozó feladatokat ellátó szervezeteknél, települési önkormányzatoknál, 
szakigazgatási szerveknél – szakirányítás mellett – teljesíthető beosztott gyakornoki feladatkörben 
folyik. A gyakorlati félévhez a Kar megállapodást kötött ilyen tevékenységi körben működő 
cégekkel, önkormányzatokkal, stb., amelyek vállalták a szakmai gyakorlatra jelentkezők szakmai 
irányítását. A Kar által javasolt, megállapodással biztosított képzési helyeken kívül a hallgatók 
maguk is hozhatnak javaslatot a gyakorlati képzési helyre, melyet előzetesen a szakirányfelelős, 
vagy annak hiányában szakfelelős tanár fogad el. Gyakorlati félév külföldön is letölthető, pl. 
Erasmus keretében. Külföldi gyakorlat esetében, külön engedély alapján lehetőség van a gyakorlati 
félév egy menetben való letöltésére. Gyakorlatra jelentkezhet a hallgató a Kar bármely tanszékére 
is. 
 
A Tájépítészeti Kar Tanácsa 2010. 07. 05-én hozott 30/2009/10. K.T. számú határozata 
értelmében: 
„A hallgatóknak a gyakorlatot kivitelező és/vagy fenntartó vállalatoknál, önkormányzatoknál, 
természetvédelmi intézményeknél stb. kell eltölteniük. Tervezőirodai munkakörben max. 6 
hetet tölthet a hallgató.” 

  
 
 

A Tájépítészeti Kar Tanácsa 2013. 05. 21-én hozott 26/2012/13. számú K. T.  határozata 
értelmében: 

 
2. A jelentkezés módja 

A honlapon közzétett jelentkezési lapon, amit a hallgatók tavaszi féléves gyakorlat esetén 
december 1-ig, őszi féléves gyakorlat esetén május 31-ig eljuttatnak a Dékáni Hivatalba. 
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3. A jelentkezések elbírálása 
A hallgatók által leadott jelentkezési lapokat a szakirányfelelős illetve hiányában a szakvezető 

bírálja el. 
Adott fogadóhelyre való túljelentkezés esetén rangsorolás dönt. 
 
A rangsorolás főbb szempontjai: 
– a jelentkező hallgató szakdolgozat-témája 
– a jelentkező hallgató lakóhelye 
– a jelentkezés sorrendje 
 
A jelentkezés elutasítása esetén a szakirányfelelős / szakvezető jogosult a hallgatót más, a Kar által 
felajánlott helyszínre beosztani gyakorlatra. 
 
A Tájépítészeti Kar Tanácsa 2013. 05. 21-én hozott 26/2012/13. számú K. T.  határozata 
értelmében az alábbi pont TÖRÖLVE: 
 
4. A jóváhagyott jelentkezések esetében a Koordinátor gondoskodik az együttműködési 

megállapodás évente kitöltendő mellékleteinek kitöltéséről, a gyakorlati hellyel történő 
kapcsolattartásról. 

 
 
5. A gyakorlati jelentkezés jóváhagyása után az adott félév tárgyfelvételi időszakában 

(regisztrációs hét) a „Szakmai gyakorlat” tantárgyat a Neptun rendszerben tantárgyként fel kell 
venni. 

 
 

6. A szakmai gyakorlat végrehajtása 
– A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt a Fogadóhely szakembereinek felügyelete és 

irányítása mellett dolgoznak. A munkakezdésre és befejezésre a vállalati munkarend 
előírásai a mértékadók, de a hallgató heti munkaideje nem haladhatja meg a 40 órát. 

 
– A hallgatók kötelesek a hatályos vállalati baleset- és munkavédelmi szabályokat betartani. 

 
– A hallgatók munkáját a gyakorlat ideje alatt a Kar kijelölt oktatója (felelőse) bármikor 

ellenőrizheti. 
 

– A gyakorlathoz kapcsolódó utazási-, szállás-, biztosítási- és egyéb járulékos költségek a 
hallgatót terhelik. 

 
 
7. A szakmai gyakorlat értékelése, elfogadása 

Gyakorlati jegy a gyakorlati képzési hely/ek vezetője által adott értékelés, és a szakirányvezető 
/ szakvezető által adott értékelés, érdemjegy alapján.   
A hallgató a két 6 hetes gyakorlati ciklus után egy-egy hetet a Karon tölt, az itteni prezentációra a 
szakirányfelelős / szakfelelős ad érdemjegyet. A gyakorlati jegy a beszámoló érdemjegye és a 
gyakorlati hely által adott értékelés alapján kerül meghatározásra. A fogadóhely által aláírt igazolást 
a szakmai gyakorlat teljesítéséről a szaktanszéken kell leadni. 
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A gyakorlat elismerésének megtagadását vonja maga után: 
– a gyakorlat szervezésének a hallgató hibájából történő meghiúsulása, 
– a gyakorlat idején történő igazolatlan távollét, 
– az egyetemi vagy a munkahelyi fegyelmi, vagy büntetőjogi vétség, 
– a gyakorlat teljesítésének elégtelen értékelése. 

 
 
Melléklet: 

– Jelentkezési lap a Kar által felajánlott fogadóhelyen történő szakmai gyakorlat elvégzésére 
 
– Kérelem a Kar által felajánlott fogadóhelyek között nem szereplő helyszínen történő 

szakmai gyakorlat elvégzésére 
 

– Megállapodás gyakorlati képzési feladatokról 
 

– Értékelő lap (a fogadóhely tölti ki) 
 

– Igazolás a szakmai gyakorlat teljesítéséről (a fogadóhely tölti ki) 
 
 
 
 
 


