
Szakmai gyakorlattal kapcsolatos változások az aktuális kormányzati rendelkezések 

miatt 

 

 
Hogyan adhatom le a szakmai gyakorlat megkezdéséhez szükséges anyagokat? 

2020. március 12-től határozatlan ideig elektronikusan Erdélyi Norbert tanulmányi előadónak címezve 

kérjük leadni: erdelyi.norbert@gtdh.bme.hu . Az eredeti példányokat a GTK Dékáni Hivatal Tanulmányi 

Irodájában (Q ép. A szárny, magasföldszint 18.) le kell adni, amint a személyes ügyfélfogadásra ismét 

lehetőség nyílik. 

 

Ha a cégnek szüksége van az aláírt példányra, akkor az elektronikusan beküldött példányt aláírva szintén 

elektronikus úton visszajuttatjuk a hallgatónak. 

 

Mikor kezdhetem meg a szakmai gyakorlatot? 

Amikor online visszajelzést kapott, hogy a befogadó és együttműködési nyilatkozat megérkezett.   

 

Meddig kell leadnom a szakmai gyakorlat zárásához szükséges dokumentumokat? 

A 2019/2020 II. félév szorgalmi időszak utolsó napján éjfélig. Ennek pontos időpontjáról később adunk 

tájékoztatást. 

 

Mit tehetek, ha a jelen helyzetben nem tudom teljesíteni a szakmai gyakorlatot? 

 

Amennyiben érintett és bejelentési kötelezettsége van, akkor a covid19info@mail.bme.hu 

email címen kell jeleznie! 

 

További teendők az alábbi esetekben: 

 

Amennyiben a szakmai gyakorlat határozott vagy határozatlan ideig szünetel, illetve megszűnik, 

akkor kérjük 48 órán belül bejelenteni a szakmaigyakorlat@gtdh.bme.hu címre a munkáltató 

nyilatkozatát. Ebben kérjük feltüntetni a hallgató nevét és neptun kódját, a szüneteltetés vagy 

megszüntetés kezdőnapját, illetve az addig teljesített óraszámot. Az ügyintézés megkönnyítése 

érdekében nem kérünk semmilyen papíralapú nyilatkozatot, elegendő emailben megírni a 

bejelentést, azonban fontos, hogy az a munkáltató hivatalos email címéről érkezzen! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szakmai gyakorlat megszakításának, illetve nem teljesítésének 

bejelentését utólag nem tudjuk elfogadni! 

 

Amennyiben a külső konzulens nem elérhető a továbbiakban, akkor a munkáltató kijelölhet 

helyettes konzulenst. Ezt szintén kérjük elektronikusan a munkáltató hivatalos email címéről 

megküldeni a szakmaigyakorlat@gtdh.bme.hu címre. 

 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a már megkezdett - a szüneteltetést a fentebb leírt módon 

bejelentett - szakmai gyakorlat folytatható, befejezhető a 2019/2020 II. félév szorgalmi- és 

vizsga-időszakában, illetve a 2020/2021 tanév I. félévében. Ezt a fent leírt módon szükséges 

bejelenteni, abban az esetben is, ha új helyen kell folytatni a szakmai gyakorlatot. 

 

Érvényes: 2020. 03. 23-tól visszavonásig. 

 

 

       Dr. Lógó Emma 

      oktatási dékánhelyettes BME GTK 
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