
Az ismeretkör: - 

Kredittartománya (max. 12 kr.): - 

Tantárgyai: - 

 

Tantárgy neve: Környezetmérnöki nyári szakmai gyakorlat Kreditértéke: - 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: összesen 4 hét (20 x 8 óra = 160 óra) gyakorlat az adott félévet követő nyáron 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja (kollokvium / évközi jegy / egyéb): aláírás 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előkövetelmények: -  

Tantárgyleírás: 

A hallgatók tanulmányaik során 1 x 4 hét időtartamú nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt. A nyári 
szakmai gyakorlati hely a Tanszék által javasolt gyakorlóhelyek egyike, vagy a Hallgató által önálló 
szervezésben választott gyakorlati hely. A gyakorlati hely lehet bármilyen cég, vállalat, önkormányzat, 
állami vagy magánvállalkozó. A gyakorlati hely választásának kritériuma, hogy az adott helyen 
környezetvédelmi jellegű tevékenységet is folytassanak, valamint hogy a cégnek biztosítania kell egy külső 
konzulenst, aki a gyakorlati helyen segíti a Hallgató munkáját és dolgozatának elkészítését.  

Irodalom 

Ajánlott irodalom: 

- A gyakorlati hely javaslata alapján 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
-  Ismeri a környezetvédelmi szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai 
korlátait és problémamegoldó technikáit. 

b) képességei 
- Képes a környezeti elemek és rendszerek korszerű mérőeszközökkel történő mennyiségi és minőségi 
jellemzőinek alapfokú vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok 
értékelésére. 
- Képes víz-, talaj-, levegő-, sugár- és zajvédelmi, valamint hulladékkezelési és -feldolgozási feladatok 
javaslat szintű megoldására, döntés előkészítésben való részvételre, hatósági ellenőrzésre és e 
technológiák üzemeltetésében részt venni. 
- Képes környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállításában történő 
részvételre. 
- Képes környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a 
kárelhárításban való részvételre. 
- Képes a gyakorlatban is alkalmazni a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, 
biztonságtechnikai területek előírásait, követelményeit. 
- Képes arra, hogy szakmailag szóban és írásban anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven 
kommunikáljon és szakmai tudását igény szerint folyamatosan fejlessze. 
- Képes a számára kijelölt feladatkör megismerése után a környezetvédelemmel kapcsolatos 
közigazgatási feladatok ellátására, hatósági feladatok elvégzésére. 
- Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik. 

c) attitűd 



- Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai 
együttműködésre. 
- Törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatosan fejlessze és világról szerzett tudását frissen 
tartsa. 
- Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag 
megalapozott kritikai észrevételeket. 
- Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Felelősséget vállal a társadalommal szemben a környezetvédelmi téren hozott döntéseiért. 
- Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi környezetvédelmi feladatait, irányítja a 
környezetvédelmi szakmai munkát. 
- Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, 
technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat 

 

 

Nyári gyakorlat szervezésével megbízott személy: Keczánné Dr. Üveges Andrea egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): - 

 

  



Tantárgy neve: Környezetmérnöki nyári szakmai 
gyakorlat 

Tantárgy kódja: MK5NSGYK00KX17-GY 

Kredit: - Követelmény: aláírás Tanszék:  

KMT 
Óraszám: 160 óra (4 hét) Előkövetelmény: -  

Nyári gyakorlat szervezésével megbízott személy: 
Keczánné Dr. Üveges Andrea 

Tantárgy oktatói: - 

HÉT GYAKORLAT 

A 3. félév 
szorgalmi- és 
vizsgaidőszakát 
követő nyáron 
4 HÉT (160 
óra) időtartam 

 

A gyakorlati hely (környezetvédelmi jellegű tevékenységet is folytató cég, vállalat, 
önkormányzat, állami vagy magánvállalkozó) által meghatározott feladatok elvégzése 

 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: 

Az aláírás feltétele a gyakorlat teljesítése, melynek zárásaként az adott év szeptember 5-ig le kell adni a 
teljesítményértékeléssel kiegészített teljesítést igazoló dokumentumot és a nyári gyakorlatról készített 
szakmai beszámolót.  

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele:  

 


