
Szakmai gyakorlat 

Turizmus-vendéglátás alapképzés (BA) szakon 

(2015-ben és 2016-ban beiratkozott hallgatókra érvényes) 

1. A gyakorlat időtartama 

Idegenforgalmi és szálloda szakirányon a szakmai gyakorlat az 5. félévben esedékes (július 

01 – december 31.) 

Vendéglátás és szálloda szakirányon a szakmai gyakorlat a 6. félévben esedékes (január 01-

június 30.) 

A gyakorlat időtartama mindkét szakirányon 6 hónap 

 

2. A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele 

Idegenforgalmi és szálloda szakirányon legalább négy, Vendéglátás és szálloda szakirány 

esetén legalább öt lezárt aktív félév megléte 

 

3. A gyakorlat teljesítésének helye 

Idegenforgalmi szakirányon 3 hónap turisztikai vállalkozás és 3 hónap szálloda (Hotel 

Famulus vagy önállóan választott 4 vagy 5* szállodát fogadunk el). Lehetőség van arra is, 

hogy egy gyakornok mind a 6 hónapot az Egyetem oktatószállodájában (Hotel Famulus) 

töltse, melyet a gyakorlati dokumentumok leadási határidejéig lehet jelezni. 

Vendéglátás szakirányon 6 hónap szálloda (Hotel Famulus vagy önállóan választott 4 vagy 

5* szállodát fogadunk el). 

A szakmai gyakorlatot külföldön teljesítő hallgatók egyéni ügyintézés alá esnek, 

tanszékvezetői engedéllyel (formanyomtatvány letölthető innen - 

https://idforg.sze.hu/nappali-tagozat-tajekoztatok-az-osszefuggo-szakmai-gyakorlatokrol)  

kezdhető meg a dokumentumok feltöltése a regisztrációs rendszerbe. A külföldi gyakorlat 

csak 4, illetve 5* szállodákban engedélyezett. 

 

4. A gyakorlat megkezdéséhez szükséges dokumentumok 

Hotel Famulusban történő gyakorlat esetén 

A hallgató bejelentkezik a https://karrier.sze.hu/  oldalon a szeportálos felhasználónévvel és 

jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges 

a honlapon). A honlapon található adatlapokat ki kell tölteni. A Hotel Famulusban végzett 

gyakorlat esetén a dokumentumok kinyomtatását, aláíratását az ESZK végzi el. 

  

https://idforg.sze.hu/nappali-tagozat-tajekoztatok-az-osszefuggo-szakmai-gyakorlatokrol
https://karrier.sze.hu/


Saját gyakorlati hely esetén  

A hallgató bejelentkezik a https://karrier.sze.hu/  oldalon a szeportalos felhasználónévvel és 

jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges 

a honlapon). A honlapon található adatlapokat ki kell tölteni. Önállóan keresett gyakorlati 

hely esetén a gyakorlati helyszínt a tanszék ellenőrzi (Nagy-Keglovich Júlia – egyetemi 

tanársegéd) és fogadja el, majd jóváhagyás után kinyomtathatóak lesznek a kitöltött 

dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat). A 

kinyomtatást követően a fogadó vállalatnál szükséges lepecsételtetni a dokumentumokat, 

illetve aláírattatni, majd ezt követően kell azokat eljuttatni az Egyetemi Szolgáltató 

Központba.  

 

5. A gyakorlat befejezéséhez szükséges dokumentumok 

A gyakorlat során a hallgatónak egy beszámolót kell készítenie, amit a tanszék hagy jóvá. A 

beszámolónak a formai és tartalmi követelményeiről a honlapon talál tájékoztatást. 

(http://kgk.sze.hu/szakmai-gyakorlat)    

A cég igazolást állít ki a hallgató gyakorlatáról, amelynek eredeti példányát a kari tirkánál 

(Merkó-Benkő Judit - Menedzsment Campus 204-es iroda., judit@sze.hu ; 96/504-307) kell 

leadni, minden félévben a megadott határidőig. A beszámolót és a vállalati igazolás másolati 

példányát pedig a karrier.sze.hu oldalra kell feltölteni.  

A dékánhelyettes által jóváhagyott szakmai gyakorlatokat a kari titkár rögzíti a Neptun 

rendszerben. A gyakorlat elfogadásáról a hallgató a Neptun rendszerből értesülhet. 

 

6. Határidők 

Idegenforgalmi és szálloda szakirány 

A kitöltött dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, 

szándéknyilatkozat) leadása: június 1. 

Beszámoló és igazolás leadása: január 8. 

Vendéglátás és szálloda szakirány 

A kitöltött dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, 

szándéknyilatkozat) leadása: december 1. 

Beszámoló leadása: június 15.  

Igazolás leadása: július 1. 

  

https://karrier.sze.hu/
http://kgk.sze.hu/szakmai-gyakorlat


FONTOS információ 

A gyakorlati helyek felkeresése során feltétlenül jelezzék az illetékes vezetőknek, hogy a 

jogszabályok értelmében, ha a hallgató egybefüggő szakmai gyakorlata a 6 hét időtartamot 

eléri, díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) tizenöt százaléka. 

 

További információt a szakmai gyakorlatról az alábbi oldalakon találnak: 

https://karrier.sze.hu/hirek/kotelezo-szakmai-gyakorlat-informaciok 

http://kgk.sze.hu/szakmai-gyakorlat  

https://karrier.sze.hu/hirek/kotelezo-szakmai-gyakorlat-informaciok
http://kgk.sze.hu/szakmai-gyakorlat

