GYAKORLATI NAPLÓ
A Gyakorlati napló tartalmi követelményei
Terjedelem:
Minimálisan 15 (max. 20) gépelt oldal (12-es betűméret, szimpla sortávolság) terjedelemben,
összefűzve kell leadni. Az írásos anyagban szereplő táblázatokat és ábrákat (rajzok,
fényképek, grafikonok, stb.) folytatólagos sorszámmal kell ellátni, ezen kívül minden
táblázatnak és ábrának jellemző rövid címét is fel kell tüntetni. A szöveges részben hivatkozni
kell a táblázat, vagy ábra sorszámára.
A Gyakorlati Naplót az alábbiak szerint fejezetekbe rendezve kell összeállítani:
Első oldal:
cím: Gyakorlati Napló, a gyakorlat helye(i), időpontja(i), külső gyakorlatvezető(k) neve, a
hallgató neve, évfolyama, szakiránya feltüntetésével.
Második oldal:
Tartalomjegyzék
1. fejezet:
Bevezetés: a gyakorlati hely általános adatai tömören. A gazdaság földrajzi helyzete,
természeti és közgazdasági adottságai.
2. fejezet:
1. Gyakorlati hely bemutatása
 Méret.
 Gazdálkodási forma.
 Humán/személyi összetétel
 Fő tevékenység bemutatása
 Infrastruktúra, eszközállomány bemutatása, jellemzése.
2. A gazdálkodás színvonalának bemutatása
 Termesztett növények/tenyésztett állatfajok bemutatása, jellemzése.
 A termesztés színvonalának jellemzése
 A tápanyag gazdálkodás /takarmányozás bemutatása.
 Az alkalmazott talajművelés/növényvédelem jellemzése.
 Mutassa be az alkalmazott öntözési technológiát.
 A gazdaság kereskedelmi kapcsolatainak bemutatása.
 Mutassa be az alkalmazott trágyakezelési eljárásokat.
3. A gyakorlati hely vállalatirányítási rendszerének bemutatása
 Vázolja fel a gazdaság szervezeti felépítését
 Az egyes vezetési szintek közötti információáramlás, a döntési szintek és a
szolgálati út vizsgálata.
 A különböző szintű vezetők (felső-, közép- és alsó szint) feladat- és
hatáskörének, tevékenységének vizsgálata.
4. Jellemezze a gyakorlati hely környezetvédelmi előírásokhoz való alkalmazkodását.

5. Egyéni feladat: válasszon egyet az alábbi témakörök közül és dolgozza ki!
a) A gyakorlati hely vetésszerkezete és talajadottságai alapján készítsen tápanyag
gazdálkodási tervet!
b) Mutassa be a gyakorlati helyen keletkező veszélyes hulladékokat, azok
mennyiségét, tárolását, megsemmisítését. Milyen pontokon javasol változtatást?
c) Értékelje a keletkező szervestrágya és hígtrágya mennyiségét, annak kezelési
módját, felhasználásának technológiáját. Milyen pontokon javasol változtatásokat?
d) Végezzen állományfelmérést kúltúrnövényekben, mutassa be az állomány
fejlettségét, értékelje azt, mérje fel a területen található gyomnövények faji
összetételét/borítottságát. Készítsen fotódokumentációt! Értékelje a gyomirtási
technológiát!
e) Készítse el a gyakorlati helyre vonatkozó SWOT-analízist. Készítse el a
gazdálkodás színvonalára és a tevékenységi körre is!
3. fejezet
Irodalomjegyzék
(A Gyakorlati Napló összeállításakor használják a Szakdolgozat készítési útmutató ajánlásait.)

