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SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYRENDSZERE  

MÉNESGAZDA FSZ 

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT 

(ÁLLATTUDOMÁNYI TANSZÉK) 

Jelentkezés feltétele(i): 

- 90 kredit  

- 3 lezárt félév: 

Gyakorlat időtartama: 14 hét  

Gyakorlat tervezett ütemezése: IV. félév 

JELENTKEZÉS: A kötelező szakmai gyakorlatra jelentkezni a karrier.sze.hu oldalon 

bejelentkezés után (user.sze.hu felhasználó névvel és jelszóval) a szakmai gyakorlat menüpont 

alatt kell. Az ott található segédlet és információk almenüpontban olvassa el és kövesse az 

utasításokat. Amennyiben valamilyen technikai problémába ütközik, forduljon a 

mosonmagyaróvári Karrier Iroda munkatársaihoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén.  

Mosonmagyaróvári Karrier Iroda 

email: ovareszk@sze.hu 

telefon: +36 96 566 711 

cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2. (Vár ép. 1. em.) 

 

Nyitva tartás:  

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 9:00-15:00 

Kedd: 12:00-14:00 

Péntek: 9:00 - 13:00 

NEPTUN: A szakmai gyakorlathoz tartozó tantárgyat a tárgyfelvételi időszakban fel kell venni. 

A gyakorlat szakmai felelőse: 
Név: dr. Pongrácz László 

Email: pongracz.laszlo@sze.hu 

A gyakorlat adminisztratív felelőse: 
Név: Némethné Wurm Katalin 

Email: nemethne.wurm.katalin@sze.hu 
Telefon: 96/566-695 
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A szakmai gyakorlat felépítése, tartalma: A lovas tevékenységet folytató állattartó telep 

működésének, továbbá az egyes – tartási, takarmányozási, állategészségügyi és reprodukciós 

területekhez kötődő – munkafolyamatoknak a megismerése, illetve begyakorlása, tekintettel a 

speciális munka- és balesetvédelmi szabályokra.  

A szakmai gyakorlati hellyel kapcsolatos követelmények:, A vonatkozó 

adminisztrációs/regisztrációs kötelezettségeket teljesítő, vállalkozói alapon (gazdaságosan) 

működő lótartó hely. 

A beszámoló tartalmi követelményei:  

A hallgató a beszámolóban térjen ki az alábbiakra: 

- a vállalkozás, illetve a telep általános bemutatása (tevékenység/ek, erőforrások, célok), 

- szakmai szempontból a tevékenységi kör(ök)nek megfelelően: tartástechnológia és 

takarmányozás, szaporodásbiológiai gondozás és állategészségügy, munkavégzés, 

munkaszervezés/balesetvédelem, gazdaságossági szempontok stb. 

Részletesen (napi/heti bontásban) ismertesse azokat a tevékenységeket/feladatokat, 

melyekbe a gyakorlat során bekapcsolódott, részt vett!  

Külön is térjen ki a gyakorlat során tett megfigyeléseire, szerzett tapasztalataira, illetve 

megfogalmazott következtetéseire, esetleges szakmai javaslataira, észrevételeire. 

A beszámoló formai követelményei:  

A beszámoló terjedelme: 10-15 oldal. 

Formai tekintetben (stílus, betűméret, margók stb.) a zárdolgozatra vonatkozó elvárások az 

irányadóak. A szöveges részeket – az arányosság és a jó ízlés határán belül – szemléltethetik 

fotók. A beszámolónak legyen címlapja, amely hasonlatos a záródolgozat címlapjához. A 

címlapon szerepeljen a: hallgató neve, szak és szakfelelős neve, a gyakorlóhely neve és a 

gyakorlat helyszíne, a gyakorlat időtartama, továbbá a gyakorlatvezető neve.  

Egyéb fontos információk: 

A hallgató szóbeli beszámoló keretében min. 2 tagú bizottság (szakfelelős, tanszékvezető) 

előtt 10-15 percben ismerteti a gyakorlat során szerzett ismereteit, illetve a beszámolóban 

leírtakat, majd 5-10 percben válaszol a felmerülő kérdésekre.  

A szóbeli beszámoló időpontját a Tanszék/szakfelelős legkésőbb 5 nappal a beszámolót 

megelőzően közli az érintett hallgatókkal.  
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HATÁRIDŐK 

Jelentkezés véglegesítése a 
karrier.sze.hu oldalon a gyakorlati hellyel és 
a gyakorlattal kapcsolatos információk 
kitöltésével.  

Legkésőbb a 3. szemeszter szorgalmi 
időszakának végéig. 

A karrier.sze.hu oldalra feltöltött adatok 
jóváhagyása a szakfelelős által. 

Legkésőbb a 3. szemeszter 
vizsgaidőszakának 2. hete. 

A gyakorló hely részéről cégszerűen aláírt 
Szándék nyilatkozat és Együttműködési 
megállapodás leadása 2-2 eredeti 
példányban a mosonmagyaróvári 
Karrier Irodában*. (A karrier.sze.hu 
oldalon a szakfelelősi jóváhagyás után 
letölthető egy PDF fájlban mindkét 
dokumentum.) 

Legkésőbb a 3. szemeszter 
vizsgaidőszakának vége. 

Hallgatói és mentori kérdőív kitöltése. 
(Gyakorlati idő lejárata után kapja meg a 
hallgató és a mentor is.) 

Gyakorlati idő lejárata után.  

Beszámoló és vállalati igazolás (1 héttel 
a gyakorlat vége előtt válik elérhetővé) 
feltöltése a karrier.sze.hu oldalon. 

A 4 szemesztert (azaz a gyakorlatot) követő 
1 héten belül.  

Szóbeli beszámoló   A gyakorlatot követő 3-4. héten, előtte min. 
5 nappal történő értesítés szerint. 

*személyesen nyitvatartási időben, vagy postai úton.  

 

A levelező képzésben résztvevő hallgatók esetében a folyamat ugyanaz, mint a nappali 

tagozatos hallgatóknál, és a fenti eljárásrend érvényes ezáltal minden hallgatóra. A levelező 

képzésben résztvevők, amennyiben főállással rendelkeznek és ott is töltik a kötelező szakmai 

gyakorlatukat, ebben az esetben az együttműködési megállapodást nem kell a vállalatnak 

aláírnia ez helyettesíthető a munkáltatói igazolással. A Szándéknyilatkozat és munkaköri leírásra 

viszont ebben az esetben is szükség van. 

 


