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Kedves tájrendező és kertépítő mérnök hallgatónk! 

 

Köszöntjük egyetemünk új polgáraként. Gratulálunk sikeres felvételijéhez és kívánjuk, hogy a 

Tájépítészeti és Településtervezési Karon folytatott tanulmányai során szellemi és emberi értékekkel 

tovább gazdagodjék! 

A mögöttünk álló időszak tapasztalatai semmihez sem hasonlítható módon megerősítettek bennünket 

abban, hogy milyen fontos a jelenlét, az egymásra figyelés, a közösségben létezés. Reményeink szerint 

örömmel fogadják, hogy a 2020. őszi félévet úgy készítettük elő, hogy a belépő első éves hallgatók 

jelenléti óráit prioritásként kezeljük. Lehetőségeinkhez képest minél több távolságtartással megtartott 

jelenléti órát szeretnénk Önöknek hirdetni, annak érdekében, hogy tanulmányaikat eredményesen 

folytathassák a SZIE-TÁJK-on.  

Az alábbi tájékoztatóval kívánjuk megkönnyíteni a Kar életébe való bekapcsolódását. 

 

Általános tudnivalók a bolognai képzés szerkezetéről 

Felsőfokú tanulmányait az úgynevezett bolognai rendszerben fogja végezni, amelynek lényege a három 

ciklusra való tagolódás: 

A tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzésben (latinul baccalaureus scientiae, angolul bachelor of 

science, rövidítve: BSc) három és fél évig (hét féléven/szemeszteren át) tanul, majd a szakdolgozat 

elkészítésével és záróvizsgával fejezi be alapszakos tanulmányait, s ezekről alapszakos (BSc) diplomát 

kap. 

A mesterképzéses (latinul magister scientiae, angolul master of science, rövidsítve: MSc, vagy  latinul 

magister artium, angolul master of arts, rövidítve: MA) tanulmányok két éve (négy szemesztere) után 

diplomamunkát ír és a záróvizsga sikeres letételét követően mesterfokú (MSc vagy MA) diplomát kap. 

A nyolc féléves doktori tanulmányok ideje alatt a hallgatóknak 240 kreditet kell teljesíteniük. A doktori 

kurzusok célja a szakmai ismeretek tudományos igényű elmélyítése, a kutatási módszerek elsajátítása, 

a kutatói, oktatói kvalitások továbbfejlesztése. A doktori fokozat megszerzéséhez a doktoranduszoknak 

a második év végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként eredményes komplex vizsgát kell 

tenniük, majd a kutatási és disszertációs szakasz (5-8. félév) után nyilvános vitában kell megvédeniük 

doktori disszertációjukat. 

Az alapképzés első négy szemeszterének teljesítése után specializációt választanak a hallgatók. A 

választható specializációk: kertépítő, tájrendező és településüzemeltető. 

A specializáció választásról kérjük tájékozódjon a kari honlapon:  

https://tajk.szie.hu/hallgatoknak/tanulmanyioktatasi-informaciok/specializacio/specializacio-valasztas 

Az alapképzés három és fél éves alapozó – általában többféle mesterképzést megalapozó – jellegű.  

Az alapképzésben megszerezhető végzettség: tájrendező-kertépítő mérnök, amely a munka világának 

egyes területein való elhelyezkedést is lehetővé tesz, de pl. tervezői pályára csak akkor léphet, ha sikeres 

mesterfokú tanulmányokat is végez. 

 

https://tajk.szie.hu/hallgatoknak/tanulmanyioktatasi-informaciok/specializacio/specializacio-valasztas
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A hallgatók jogaira és kötelezettségeire vonatkozó fontosabb jogszabályok, 

szabályzatok 

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit – ideértve a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott 

képzés feltételeit – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban Nftv.) határozza 

meg. 

Intézményi szinten a SZIE SZMR III. kötet Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban HKR) az 

iránymutató szabályzat. Bejelentkezés után elérhető az Egyetem honlapján:  

https://szie.hu/munkatarsaknak/szent-istvan-egyetem-alapito-okirata-es-egyeb-szabalyzatai 

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a szabályzatot! 

Felhívjuk figyelmét, hogy a szabályzatok megismerésére és nyomon követésére fordítson kellő időt és 

figyelmet, hogy tanulmányai során mindig tisztában legyen a jogaival és kötelezettségeivel. 

Kérjük, hogy a 2020/21. tanévre vonatkozó tájékoztatást szíveskedjék nyomon követni az Egyetem, a Kar 

illetve az Oktatási Igazgatóság (Budai Campus Tanulmányi Osztály) honlapján. 

https://szie.hu// 

https://tajk.szie.hu/ 

http://oig.szie.hu/ 

http://budaicampus.szie.hu/hu/ugyintezes-n 

Az Egyetem épületeiben a beiratkozás és a személyes jelenléti oktatás során kötelező a távolságtartás 

és közösségben a maszkviselet, koronavírus betegség tüneteivel (vagy hordozásának magas fokú 

kockázatával) nem szabad belépni egyetemi helyiségbe, közösségbe. 

A 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet tartalmazza az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti 

követelményeit, többek között a diploma kiadásához előírt egyéb feltételeket, a képzési időt, a nyelvvizsga 

követelményeket.  

A diákigazolvány érvényességéről és a hozzá kapcsolódó jogokról és kedvezményekről az oktatási 

igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletből tájékozódhat. 

 

Tanulmányi rendszer 

Az Egyetemen – különösen az egészségügyi válsághelyzetre tekintettel - a tanulmányi adminisztrációs 

ügyeinek nagy részét elektronikusan, a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszerben kell intéznie. 

Felvett hallgatóink első feladata a beiratkozás és a 2020/21-es tanév őszi félévének tanulmányi 

státuszára vonatkozó bejelentés (aktív vagy passzív). A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, 

ezt a képzés során egyszer kell megtenni. Bejelentést minden félévet megelőzően a regisztrációs időszak 

alatt kell tennie. 

A Neptunban történik a tárgyfelvétel, a vizsgára jelentkezés, a pénzügyi teendők figyelemmel kísérése, 

befizetés stb. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a tanulmányai alatt köteles használni a Neptun Elektronikus Tanulmányi 

Rendszert és – jogviszonyának aktív vagy passzív státuszára való tekintet nélkül – folyamatosan 

https://szie.hu/munkatarsaknak/szent-istvan-egyetem-alapito-okirata-es-egyeb-szabalyzatai
https://szie.hu/
https://tajk.szie.hu/
http://oig.szie.hu/
http://budaicampus.szie.hu/hu/ugyintezes-n
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figyelemmel kell kísérnie az abban közzétett általános hirdetményeket illetve a kifejezetten Önnek címzett 

egyetemi információkat, közleményeket, amelyeket a Neptunban alapértelmezettként beállított 

emailcímére is megküldünk. 

 

 

Kihez milyen ügyekben fordulhatok? 

A hallgatók tanulmányi ügyeivel a Budai Campus Tanulmányi Osztály munkatársai foglalkoznak. 
Kérdésével elsősorban a tanulmányi ügyintézőjéhez forduljon (az ügyintéző nevét a hallgató a saját 
Neptunjában a Tanulmányok fül Képzés adatok résznél megtalálja). Amennyiben ő nem tud segíteni, a 
kérdés vagy probléma a kar tanulmányi koordinátorához kerül. Kérdését/problémáját a tanulmányi 
koordinátor tárja a Tanulmányi Osztály vezetője vagy a kar oktatási dékánhelyettese elé. Tanulmányi 
ügyekkel kapcsolatos bármilyen formában beadott kérelmekről az illetékes oktatási dékánhelyettes dönt 
és a Tanulmányi Osztály tájékoztatja a hallgatót. 

http://budaicampus.szie.hu/hu/kihez-milyen-ugyekben-fordulhatok 

http://budaicampus.szie.hu/hu/ugyintezes-n 

Budai Campus Tanulmányi Osztály elérhetőségei: 

A Tanulmányi Osztály a „K” épület tantermi szárnyában található. 

Molnár Luca 
ügyvivő szakértő, tanulmányi koordinátor 
„K” épület, 1. em. 210. szoba 
E-mail: Molnar.Luca@szie.hu 
Tel.: 36 (1) 305-7588 
 

Tutor László 
igazgatási ügyintéző, tanulmányi ügyintéző 
"K" épület, 1. em. 205-206. szoba 
E-mail: Tutor.Laszlo@szie.hu 
Tel.: 36 (1) 305-7593 
 

 

Műhelygyakorlatok 

A szemeszter a 2020. szeptember 7-18-ig tartó kötelező gyakorlattal (Növénytani alapozó gyakorlat és 

Rajz és szabadtérábrázolási technikák) kezdődik.  

1. A 2020. szeptember 7-10 között kötelező Növénytani alapozó gyakorlat lesz az alábbiak 

szerint: 

szept. 7, Hétfő,  

8.00-14.00 óra: P1, P2, P3 Neptun csoport  

10.00-16.00 óra: P4, P5 Neptun csoport 

szept. 8, Kedd,  

http://budaicampus.szie.hu/hu/kihez-milyen-ugyekben-fordulhatok
http://budaicampus.szie.hu/hu/ugyintezes-n
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8.00-14.00 óra: P4, P5 Neptun csoport  

10.00-16.00 óra: P1, P2, P3 Neptun csoport 

szept. 9, Szerda, 

8.00-14.00 óra: P1, P2, P3 Neptun csoport  

10.00-16.00 óra: P4, P5 Neptun csoport 

szept. 10, Csütörtök,  

8.00-14.00 óra: P4, P5 Neptun csoport  

10.00-16.00 óra: P1, P2, P3 Neptun csoport 

szept. 18, Péntek, 8.00 12.00 óra: konzultáció, önellenőrző tesztek 

 

A Növénytani gyakorlat helyszíne a Soroksári Botanikus Kert  

Címe: 1238 Budapest, Túri István út 1 

 

Tudnivalók: 

1) a gyakorlat minden napján, a foglalkozások után (18h-ig) lehetőséget nyújtunk a kiállított növények 

önálló tanulmányozására. 

2) fontos a technikai gyakorlatokra alkalmas ruházat és zárt cipő  

3) Növénylista: „Első félévi növényismereti anyag a Kertészettudományi Kar Kertészmérnöki 

alapszakára (BSc) valamint a Tájépítészeti Kar Tájrendező és Kertépítő mérnöki alapszakára (BSc) 

felvett hallgatók számára” címmel a tanszéki honlaporól  

Kérjük, hogy ezt a növénylistát A/4-es nyomtatott formátumban, a gyakorlati foglalkozásokra hozza 

magával. 

4) Jegyzetfüzet: spirálfüzet keményfedelű, nagyalakú (A/4), simalapú (nem vonalas), toll, ceruza és 

kézinagyító (min. 4x) is. Mindezek, a gyakorlatok hatékonysága és az egyéni tanulás szempontjából 

nagyon fontosak!  

5) Kerti munkák végzéséhez fontos a saját kertész munkakesztyű valamint saját metszőolló. Az erős 

napra érzékeny hallgatók könnyű sapkáról gondoskodjanak. Ugyanígy kell mindenkinek szúnyog- és 

kullancsriasztóval is rendelkeznie. 

6) A napi étkezésekről gondoskodni kell, mert vásárlásra a nap folyamán nincs lehetőség. 

7) Maszk viselése zárt légtérben kötelező! Kézfertőtlenítő saját használatra. 

 

Javasolt közlekedés: 

Az Egyetem Soroksári Botanikus Kertjében (SBK) tartandó gyakorlatokra BKV 166-os autóbusz 

A 166-os autóbuszra átszállási lehetőség Pesterzsébet Városközpontban van. A Boráros térről a 23-as, vagy 23E 

jelzésű autóbusszal, az ellenkező irányból a Metró Határ úti megállójától a 66-os, vagy 66E jelzésű buszokkal lehet 
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Pesterzsébet Városközpontig utazni. Az itteni megállóból indul a 166-os busz munkanapokon 6.40, 7.00, 7.30-kor. 

A „Kertészeti Egyetem” megállónál kell leszállni, ahol a „Botanikus Kert” tábla jelzi a továbbhaladás irányát 

(célszerű egy korábbi buszjáratot igénybe venni a zsúfoltság elkerülésére). 

Gépjárművel a Soroksár Hősök teréről, a templom után, a Vecsési úton kell haladni Péteri Major irányába, vagy 

Pestszentimre felől a péteri majori bekötőúton haladva lehet eljutni a Thúry István úton a „Kertészeti Egyetem” 

buszmegállóig, ahol a Botanikus Kert bejárata előtt lehet parkolni. 

 

A Növénytani alapozó gyakorlathoz kapcsolódó információk a Növénytani Tanszék honlapján: 

http://novenytan.kertk.szie.hu/oktatas/letoltheto-tananyagok 

és Kar honlapján is elérhetőek:  

https://tajk.szie.hu/hallgatoknak/golyaknak-tajekoztato-202021-es-tanevi-i-evfolyamosoknak 

 

1. Rajz és szabadtérábrázolási technikák 

A rajzi műhelyhét 2020. szeptember 14-én reggel 9-kor kezdődik  

helyszín: Budai Campus K. épület Díszterem 

A csoportbeosztás a Díszteremben a kezdéskor.  

A rajzórák délelőtt 9.00 – 11.45 és 13.00 – 15.45-ig tartanak. 

Az arboros gyakorlaton kiosztott feladatlapokra fognak dolgozni, ezért fejenként kb. 400 ft-tal 

készüljenek, amit a gyakorlati héten kell befizetni. 

Kötelező rajzeszközök:  
- signo márkájú zselés fekete toll 0.5-ös,  
- 1 db vastagabb puha hegyű filc 0.5 vagy vastagabb 
- 1 db A4-es alátét, lehet mappa is, amin rajzolni fognak, fontos, hogy könnyű legyen 
- rajztábla ülőfelületnek, van kb 15 db horgásszék, akinek van otthon ilyen könnyű kis széke, az 
hozhat magával, rajzteremben tároljuk a héten, nem kell mindennap magukkal hozni 
- időjárásnak megfelelő ruházat 
- ezen kívül (nem kötelező): színes filcek, színes ceruza 
- 1 db A2-es rajztábla A2-es mappával  
- 1db 2B grafitceruza 
- 1db 3B grafitceruza 
- 10 db A2-es műszaki rajzlap 
- 1db radír és 1db gyűrható radír 
rajzszög, hegyező vagy sniccer 

 
 

Hallgatói élet a Budai Campuson 

Örömmel értesítünk, hogy idén bevezetésre került a több egyetemen is nagy sikernek örvendő tankör 

rendszer. Ennek célja, hogy segítsen titeket tanulmányaitokban, bemutassa az egyetemet, az egyetemi 

közösséget és könnyebben bepillantást nyerhettek a hallgatói életbe is! Már be is osztottunk titeket 

http://novenytan.kertk.szie.hu/oktatas/letoltheto-tananyagok
https://tajk.szie.hu/hallgatoknak/golyaknak-tajekoztato-202021-es-tanevi-i-evfolyamosoknak
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ezekbe a csoportokba, a beosztást a facebook csoportban találjátok: https://bit.ly/3lCVy9A. A részletekről, 

majd a tankör vezetőitek tájékoztatnak titeket.  

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (HÖK) Elnöke: Balogh Barbara 

e-mail cím: Balogh.Barbara@hok.szie.hu 

 

Budai Campus Hallgatói Részönkormányzat elnöke: Lukács Mátyás 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (HÖK): https://szie.hu/egyetemi-hallgatoi-onkormanyzat-mukodese 

Elérhetőség: 

https://www.facebook.com/SZIEEHOK/ 

 

Általános tudnivalók a Testnevelés oktatásáról 

Karunk a mozgást, a testnevelést kiemelkedően fontosnak tartja. Büszkék vagyunk arra, hogy a 

Testnevelési Intézet tizenkét sportág negyvenkét időpontját biztosítja hallgatóink számára. 

Mintatantervükben az első két félévben a Testnevelés tárgyat kötelezően teljesíteni kell, míg a további 

félévekben választható tárgyként jelentkezhetnek a kurzusokra. Két  félév Testnevelés tantárgy 

teljesítése hiányában a későbbiekben specializációt választani sem tudnak majd. 

Az első tanórán a választott sportág felszerelésében kell megjelenni a Tornacsarnokban, ahol a 

testnevelő tanár minden fontos információról tájékoztatja a hallgatókat. Ekkor fog történni a felmentések, 

versenysportolók stb. ügyeinek intézése is. 

A Testnevelési Intézet Neptun üzenet formájában fogja kiküldeni a tantárgy követelményrendszerét. 

 

Tanulási nehézségek és fogyatékosság támogatási lehetőségei, esélyegyenlőség 

biztosítása a SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Karán 

A Szent István Egyetemen évente 100-120 olyan hallgató folytatja tanulmányait, akik diszlexiával, diszkalkuliával, 

diszgráfiával, komlex tanulási nehézségekkel küzdenek, vagy autizmussal élők, mozgássérültek, látássérültek, 

hallássérültek, súlyos beszédhibások. (Ők a Felsőoktatásról szóló törvény és kapcsolódó rendeletei alapján 

fogyatékkal élőnek minősülnek függetlenül attól, hogy fogyatékos állapotuk az érettségijük előtt, vagy az 

egyetemen jelentkezett.) Számukra az egyetem – szakértői vélemény alapján, regisztrációt követően – 

esélyegyenlőséget biztosít a tanulmányaik során. Emellett számos olyan hallgatónk van, akik a jogszabály alapján 

nem minősülnek ugyan fogyatékkal élőnek, de egyéb tartós vagy krónikus betegségük miatt szorulnak egyedi 

figyelemre és kapnak méltányossági alapon támogatást tanulmányaikhoz.  

Milyen kedvezményeket, segítséget vehetnek igyénbe a rászoruló regisztrált hallgatók? 

Fogyatékosként regisztrált hallgatóinknak a kimeneti követelményeket teljesíteniük kell és teljesértékű diplomát kell 
szerezniük, ám tanulmányaikhoz számos “extra” kedvezményt, segítséget, anyagi támogatást és bizonyos 
esetekben mentésségeket is kaphatnak egyebek mellett az alábbiak szerint:  
• Nyelvvizsga-kedvezmények 
• Tanulmányi idő meghosszabítása 
• Vizsgakönnyítések (írásbeli helyett szóbeli, vagy fordítva, vizsgán többletidő, hosszabb felkészülési idő, ) 

https://bit.ly/3lCVy9A
https://szie.hu/egyetemi-hallgatoi-onkormanyzat-mukodese
https://www.facebook.com/SZIEEHOK/
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• Konzultációs felkészítés vizsgára 
• Tananyag adaptáció 
• Speciális taneszközök biztosítása (diktafon, laptop, braille fordító) 
• Jegyzetek szkennelésére, nyomtatására ingyenes lehetőség 
• Speciális szakkönyvek és szoftverek beszerzésének anyagi támogatása 
• Speciális idegennyelvi kurzusokon való ingyenes részvételi lehetőség biztosítása 
• Személyes segítő (pl. jeltolmács, kísérő, korrepetítor, különtanár, jegyzetelő) közreműködésének anyagi 

finanszírozása 
• Egyéni tanácsadás és érdekképviselet.  
 

Kihez lehet fordulni? 

A Karon esélyegyenlőségi koordinátor segíti az esélyegyenlőségi és fogyatékos ügyekben az érintett hallgatókat. 

A kari koordinátor: Hubayné dr Horváth Nóra.  

Elérhetősége: hubayne.horvath.nora@szie.hu, Tájvédelmi Tanszék K épület I. emelet, +36 1 305 7287.  

A kari koordinátor a hallgató kérésére konzultál az oktatókkal és képviseli a fogyatékkal élő hallgatók érdekeit. 

Felméri milyen eszközökre, támogatásra, tanulási könnyítésekre van szükségük. 

Mi a teendő, ha valaki segítségre, támogatásra szorul? 

A speciális szükségletű hallgatóknak akkor tudjuk a megfelelő segítséget megadni, ha jelentkeznek a kari 

esélyegyenlőségi koordinátornál és a megfelelő igazolást (szakértői véleményt) leadják neki, valamint regisztrálnak 

(kitöltik a regisztrációs űrlapot). Ez alapján lehet nyilvántartásba venni a hallgatót és ezt követően kaphatja meg a 

kedvezményeket, tárgyi-anyagi támogatásokat.  

Hogyan érvényesülnek a személyiségi jogok? 

Az esélyegyenlőségi koordinátor a nála jelentkező hallgatók ügyeit teljes diszkrécióval kezeli. A koordinátor 

információt a hallgatók problémáiról harmadik személynek csak szükség esetén és kizárólag a hallgató 

felhatalmazására ad. 

 

 

A továbbiakban szeretnénk néhány fontos tudnivalót/elérhetőséget külön is kiemelni. 

 

SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar Facebook és Instagram elérhetősége: 

https://www.facebook.com/Tajepiteszeti.Kar 

https://www.instagram.com/szie_tajk/ 
 

Gólya információk:  

http://oig.szie.hu/content/gólyáknak-2020 

https://tajk.szie.hu/hallgatoknak/golyaknak-tajekoztato-202021-es-tanevi-i-evfolyamosoknak 

 

A tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak mintatanterve:  

https://tajk.szie.hu/hallgatoknak/tanulmanyioktatasi-informaciok/mintatantervek 

https://www.facebook.com/Tajepiteszeti.Kar
https://www.instagram.com/szie_tajk/
http://oig.szie.hu/content/gólyáknak-2020
https://tajk.szie.hu/hallgatoknak/golyaknak-tajekoztato-202021-es-tanevi-i-evfolyamosoknak
https://tajk.szie.hu/hallgatoknak/tanulmanyioktatasi-informaciok/mintatantervek
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A 2020/2021. tanév őszi félév időbeosztása: 

https://tajk.szie.hu/hallgatoknak/tanulmanyioktatasi-informaciok/hivatalos-felevi-idobeosztas-naptar 

 

Egyetemi tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk! 

 

Budapest, 2020. 09. 01. 

 

 

Dr. Boromisza Zsombor 
egyetemi docens, mb. oktatási és kutatási 

dékánhelyettes 

Dr. Fekete Albert 
egyetemi tanár, mb. dékán 

 

 

 

 

https://tajk.szie.hu/hallgatoknak/tanulmanyioktatasi-informaciok/hivatalos-felevi-idobeosztas-naptar

