
5.a. sz. melléklet 

SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ I. 

LEADÁSA: A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKOT KÖVETŐ HÓNAP 05-e 

HELYE: SZAKVEZETŐ INTÉZET 

 

Hallgató neve: ____________________________________ Hallgató neptun kódja:______ 

Szak megnevezése:_____________________ Szakirány megnevezése:_________________ 

Szakmai gyakorlati hely megnevezése:__________________________________________ 

 

Beszámoló időszaka: ____ év _________ hó ____ nap – ____ év _________ hó ____ nap 

 

Szakmai gyakorlati feladatkör megnevezése: _____________________________________ 

 

Szakmai gyakorlat során elvégzett feladatok megnevezése: _________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

_____________________ 

   hallgató aláírása 

 

 

A feladat értékelése röviden: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________ 

    mentor aláírása 

  



5.b. sz. melléklet 

SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ II. 

LEADÁSA: A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKOT KÖVETŐ HÓNAP 05-e 

HELYE: SZAKVEZETŐ INTÉZET 

 

Hallgató neve: ____________________________________ Hallgató neptun kódja:______ 

Szak megnevezése:_____________________ Szakirány megnevezése:_________________ 

Szakmai gyakorlati hely megnevezése:__________________________________________ 

 

Beszámoló időszaka: ____ év _________ hó ____ nap – ____ év _________ hó ____ nap 

 

Szakmai gyakorlati feladatkör megnevezése: _____________________________________ 

 

Szakmai gyakorlat során elvégzett feladatok megnevezése: _________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

_____________________ 

   hallgató aláírása 

 

 

 

A feladat értékelése röviden: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________ 

    mentor aláírása 

  



5.c. sz. melléklet 

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ III. 

LEADÁSA: A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKOT KÖVETŐ 5. MUNKANAP 

HELYE: SZAKVEZETŐ INTÉZET 

 

Hallgató neve: ____________________________________ Hallgató neptun kódja:______ 

Szak megnevezése:_____________________ Szakirány megnevezése:_________________ 

Szakmai gyakorlati hely megnevezése:__________________________________________ 

 

Beszámoló időszaka: ____ év _________ hó ____ nap – ____ év _________ hó ____ nap 

 

Szakmai gyakorlati feladatkör megnevezése: _____________________________________ 

 

Szakmai gyakorlat során elvégzett feladatok megnevezése: _________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

_____________________ 

   hallgató aláírása 

 

 

 

A feladat értékelése röviden: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

_____________________ 

    mentor aláírása 

 

  



6.a. sz. melléklet 

SZAKMAI GYAKORLAT ÉRTÉKELÉSE 

A FOGADÓ SZERVEZET RÉSZÉRŐL 

 

Hallgató neve: ____________________________________ Hallgató neptun kódja:______ 

Szak megnevezése: Gazdálkodási és menedzsment  

Szakmai gyakorlati hely megnevezése:__________________________________________ 

 

Szakmai Gyakorlat megkezdése: ______ év ___________ hó _____ nap 

Szakmai Gyakorlat befejezése: _______ év __________ hó _____ nap 

 

Szakmai gyakorlati feladatkör megnevezése: _____________________________________ 

 

Elvégzett feladatok összefoglalása: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tervezett – elvégzett feladatok közötti eltérés indoklása:___________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tapasztalatok, megjegyzések az elvégzett feladatokkal kapcsolatban: ________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

A szakmai gyakorlaton részt vett hallgató alkalmas vállalati folyamatok 

tervezésére, elemzésére, értékelésére, a döntések előkészítésére, a gazdálkodási 

folyamatok összehangolására, szervezésére és korszerűsítésére. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

(1 egyáltalán nem értek egyet, 2 vitatom, 3némiképpen egyetértek, 4 egyetértek, 5 teljesen egyetértek)  

 

Dátum: _________________________ 

 

_______________________      ______________________ 

    Hallgató aláírása        Mentor aláírása 



6.b. sz. melléklet 

SZAKMAI GYAKORLAT ÉRTÉKELÉSE 

A FOGADÓ SZERVEZET RÉSZÉRŐL 

 

Hallgató neve: ____________________________________ Hallgató neptun kódja:______ 

Szak megnevezése: Kereskedelem és marketing 

Szakmai gyakorlati hely megnevezése:__________________________________________ 

 

Szakmai Gyakorlat megkezdése: ______ év ___________ hó _____ nap 

Szakmai Gyakorlat befejezése: _______ év __________ hó _____ nap 

 

Szakmai gyakorlati feladatkör megnevezése: _____________________________________ 

 

Elvégzett feladatok összefoglalása: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tervezett – elvégzett feladatok közötti eltérés indoklása:___________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tapasztalatok, megjegyzések az elvégzett feladatokkal kapcsolatban: ________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

A szakmai gyakorlaton részt vett hallgató alkalmas az üzleti szféra, a 

vállalkozások tevékenységének, működésének különböző szakterületeire, a 

marketing funkcióhoz – így a piaci és fogyasztói elemzéshez, a piaci tervezéshez, 

a termék- és szolgáltatásfejlesztés piacorientáltsága biztosításához, az 

értékesítéshez, disztribúcióhoz, kereskedelmi vállalkozások működtetéséhez, az 

árképzéshez – tartozó munkakörök betöltésére. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

(1 egyáltalán nem értek egyet, 2 vitatom, 3némiképpen egyetértek, 4 egyetértek, 5 teljesen egyetértek)  

 

Dátum: _________________________ 

 

_______________________      ______________________ 

    Hallgató aláírása        Mentor aláírása 



6.c. sz. melléklet 

SZAKMAI GYAKORLAT ÉRTÉKELÉSE 

A FOGADÓ SZERVEZET RÉSZÉRŐL 

 

Hallgató neve: ____________________________________ Hallgató neptun kódja:______ 

Szak megnevezése: Nemzetközi gazdálkodás  

Szakmai gyakorlati hely megnevezése:__________________________________________ 

 

Szakmai Gyakorlat megkezdése: ______ év ___________ hó _____ nap 

Szakmai Gyakorlat befejezése: _______ év __________ hó _____ nap 

 

Szakmai gyakorlati feladatkör megnevezése: _____________________________________ 

 

Elvégzett feladatok összefoglalása: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tervezett – elvégzett feladatok közötti eltérés indoklása:___________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tapasztalatok, megjegyzések az elvégzett feladatokkal kapcsolatban: ________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

A szakmai gyakorlaton részt vett hallgató alkalmas a gazdálkodó szervezetek, 

intézmények külgazdasági kapcsolatainak és tranzakcióinak irányítására. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

(1 egyáltalán nem értek egyet, 2 vitatom, 3némiképpen egyetértek, 4 egyetértek, 5 teljesen egyetértek)  

 

 

Dátum: _________________________ 

 

 

_______________________      ______________________ 

    Hallgató aláírása        Mentor aláírása 



6.d. sz. melléklet 

SZAKMAI GYAKORLAT ÉRTÉKELÉSE 

A FOGADÓ SZERVEZET RÉSZÉRŐL 

 

Hallgató neve: ____________________________________ Hallgató neptun kódja:______ 

Szak megnevezése: Pénzügy és számvitel  

Szakmai gyakorlati hely megnevezése:__________________________________________ 

 

Szakmai Gyakorlat megkezdése: ______ év ___________ hó _____ nap 

Szakmai Gyakorlat befejezése: _______ év __________ hó _____ nap 

 

Szakmai gyakorlati feladatkör megnevezése: _____________________________________ 

 

Elvégzett feladatok összefoglalása: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tervezett – elvégzett feladatok közötti eltérés indoklása:___________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tapasztalatok, megjegyzések az elvégzett feladatokkal kapcsolatban: ________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

A szakmai gyakorlaton részt vett hallgató alkalmas a pénzügyi/számviteli 

feladatok önálló végzésére, ellenőrzésére és irányítására.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

(1 egyáltalán nem értek egyet, 2 vitatom, 3némiképpen egyetértek, 4 egyetértek, 5 teljesen egyetértek)  

 

Dátum: _________________________ 

 

 

_______________________      ______________________ 

    Hallgató aláírása        Mentor aláírása 



6.d. sz. melléklet 

SZAKMAI GYAKORLAT ÉRTÉKELÉSE 

A FOGADÓ SZERVEZET RÉSZÉRŐL 

 

Hallgató neve: ____________________________________ Hallgató neptun kódja:______ 

Szak megnevezése: Turizmus-vendéglátás  

Szakmai gyakorlati hely megnevezése:__________________________________________ 

 

Szakmai Gyakorlat megkezdése: ______ év ___________ hó _____ nap 

Szakmai Gyakorlat befejezése: _______ év __________ hó _____ nap 

 

Szakmai gyakorlati feladatkör megnevezése: _____________________________________ 

 

Elvégzett feladatok összefoglalása: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tervezett – elvégzett feladatok közötti eltérés indoklása:___________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tapasztalatok, megjegyzések az elvégzett feladatokkal kapcsolatban: ________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

A szakmai gyakorlaton részt vett hallgató alkalmas a pénzügyi/számviteli 

feladatok önálló végzésére, ellenőrzésére és irányítására.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

(1 egyáltalán nem értek egyet, 2 vitatom, 3némiképpen egyetértek, 4 egyetértek, 5 teljesen egyetértek)  

 

Dátum: _________________________ 

 

 

_______________________      ______________________ 

    Hallgató aláírása        Mentor aláírása 



7. sz. melléklet 

SZAKMAI GYAKORLAT ÉRTÉKELÉSE 

 

 

Hallgató neve: ____________________________________ Hallgató neptun kódja:______ 

Szak megnevezése:__________________________________ 

Szakmai gyakorlati hely megnevezése:__________________________________________ 

 

Szakmai Gyakorlat megkezdése: ______ év ___________ hó _____ nap 

Szakmai Gyakorlat befejezése: _______ év __________ hó _____ nap 

 

_____________________________________ feladatkörben végzett szakmai gyakorlatát: 

 

Kiválóan megfelelt    Megfelelt    Nem megfelelt 

 

fokozatú minősítéssel teljesítette. 

 

 

Indoklás: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Dátum: __________________ 

 

____________________ 

aláírás   

P.H.   

 

 

 

 

 


