
Szakmai gyakorlattal kapcsolatos változások a kormányzati rendelkezések és a BME Egyetemi 

Tanulmányi Bizottságának irányelvei szerint 

- 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, azaz 2020.május 22-én 24.00-ig. 

- Elfogadható a Teljesítésigazolás és a Munkahelyi konzulensi értékelés cég által 

elektronikusan aláírva? 

Igen, elfogadjuk. 

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

A veszélyhelyzetben, valamint ahhoz kapcsolódóan  

a) amennyiben a hallgató a szakmai gyakorlat teljesítését a tavaszi félévben vagy azt követően 

megkezdte, de az neki nem felróható okból nem fejeződött be, a szakmai gyakorlatot 

teljesítettnek kell tekinteni, ennek hiányában  

b) a hallgató munkatapasztalatát (korábbi munkavégzés, egyéb szakmai, gyakorlati tapasztalat) 

a kreditelismerés szabályai szerint a kreditátviteli bizottság szakmai gyakorlatként elismeri, 

ennek hiányában  

 

c) ha a 2019/2020. tanév tavaszi féléve nem utolsó a hallgató tanulmányai során, az illetékes 

oktatási szervezeti egység egyetemi gyakorlóhelyen a 2020/2021. tanév őszi félének szorgalmi 

időszakára szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít a hallgatónak, ennek hiányában  

 

d) a szakmai gyakorlatot teljesítettnek kell elismerni.  

 

Amennyiben a szakmai gyakorlat határozott vagy határozatlan ideig szünetel, illetve 

megszűnik, akkor kérjük, 48 órán belül jelezze a munkáltató a szakmaigyakorlat@gtdh.bme.hu 

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

megszüntetés kezdőnapját, illetve az addig teljesített óraszámot. Végzős hallgató esetén azt is 

jelezze, mert akkor a veszélyhelyzet miatt teljesítettnek lehet tekinteni, amennyiben leadja a 

szakmai beszámolóját 2020.05.22-ig.  



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. 

 

Érvényes: 2020. 04. 23-tól visszavonásig  

 

 

 


