
A nyári szakmai gyakorlatra külső helyre történő jelentkezés lehetőségei 
 

Aktuális felajánlott kutatóhelyek, ahová várjuk a jelentkezéseket: 

 

EKOL (https://elvalasztastechnika.hu/hu-hu/) Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium 

2-3 hely BSc. MSc hallgatók részére 

Jelentkezés: Dr. Eke Zsuzsanna, egyetemi adjunktus, E-mail: eke.zsuzsanna@wirec.eu 

 

BioBlocks Kft (www.bioblocks.com)  

Kizárólag MSc. hallgatók részére!: 2 db szerves preparatív hely, 1 db analitikai (LCMS, preparatív 

HPLC) hely. Jelentkezéshez szükséges: CV, motivációs levél (eddigi szerves kémiai és analitikai 

tanulmányok és tapasztalatok megadása kötelező). Kapcsolat: Gerencsér János (email: 

janosgerencser@bioblocks.hu). Jelentkezési határidő: 2019. március 31. 

 

SONEAS Vegyipari Kft. (http://www.soneas.com/hu/).  

Főleg MSc. hallgatók részére, de BSc-sek is jelentkezhetnek: 2 db szerves preparatív hely, 1 db 

analitikai (LCMS, preparatív HPLC) hely. Jelentkezéshez szükséges: CV, motivációs levél (eddigi 

szerves kémiai és analitikai tanulmányok és tapasztalatok megadása kötelező). Kapcsolat:Ács Ildikó 

(HR-vezető) eamil: iacs@soneas.com. Jelentkezési határidő: 2019. március 31. 

 

Organochem kft. (http://organochem.net/) 

MSc. vagy BSc. hallgatók részére!: 1 db szerves preparatív hely. Jelentkezéshez szükséges: CV, 

motivációs levél (eddigi szerves kémiai tanulmányok és tapasztalatok megadása kötelező). 

Kapcsolat: Dalicsek Zoltán (email: zoltan.dalicsek@organochem.hu). Jelentkezési határidő: 2019. 

március 31. 

 

EGIS 

BSc és MSc. hallgatók számára egyaránt. 8 – 8 hely 

Az EGIS által kínált szakmai gyakorlati helyek listája a honlapon elérhető. A jelentkezés menete a 

következő: 

Jelentkezéshez szükséges: CV (díjak, ösztöndíjak, tanulmányutak, publikációs lista, TDK 

eredmények vagy folyamatban levő TDK kutatások esetén a kutatóhely és a kutatási téma 

megadása), motivációs levél, eddigi szerves kémiai és analitikai tanulmányok eredményei 

(főkollégium és laboratóriumi gyakorlati jegyek), minden lezárt tanulmányi félév átlaga. A 

kiválasztott pozíciók kódszámának pontos megjelölése (maximum két hely jelölhető meg a 

preferenciák jelölésével, pl.: 1. E3; 2. E1) 

Jelentkezési határidő: 2019. március 20., szerda. 12:00 óra. 

Jelentkezés: kizárólag e-mail-ben, Kochis Andrea (kochisandrea@caesar.elte.hu). 

Kiválasztás folyamata: a beérkezett jelentkezések alapján történik meg a jelentkezők kiválasztása, 

amelynek eredményéről visszajelzést küldünk. Az egyetemen kiválasztott hallgatóknak az EGIS 

biztosítja a helyet. A kiválasztott jelentkezők listája továbbításra kerül az EGIS felé. Ezt követően 

az EGIS megadja a szükséges információkat a teendőkről az egyetem részére, amely továbbításra 

kerül a hallgatók felé. Ezt követően a hallgatók közvetlen kapcsolatba kerülnek az EGIS-szel, és 

intézik a gyakorlathoz szükséges információt. 

 

WESSLING Hungary Kft  
A korábbi évekhez hasonlóan a WESSLING Hungary Kft. idén is lehetőséget biztosít a felsőfokú 

tanulmányokat végző hallgatók kötelező szakmai gyakorlatának letöltésére. 

 

Függetlenül attól, hogy 4, 6, vagy több hetes a szakmai gyakorlatuk, egységesen megfizetjük 

hetente a hallgatóknak a minimálbér 15%-át. Elsősorban olyan hallgatók pályázatát várjuk, akiknek 
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az esetleges későbbi foglalkoztatása is felmerülhet a cégcsoportnál. A szakmai gyakorlatra a 

Környezetanalitikai üzletág és az Élelmiszerbiztonsági üzletág szervezetében kerül majd sor. 

 

A meghirdetett pozíciókat az alábbi linken is el tudják érni a hallgatók: https://hu.wessling-

group.com/a-wessling-rol/allaslehetosegek/ 

 

A szakmai gyakorlat helye: 1045 Budapest, Anonymus u. 6. 

 

Jelentkezési határidő: 2019. április 20. 

 

Jelentkezés módja: magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajzzal, valamint motivációs levéllel 

az alábbi e-mail címre elküldve: allas@wessling.hu 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a szakterületek megnevezését és a tervezett létszámot. 

 

  

Mikrobiológiai labor 4 fő 6 hetes, különböző időpontokban. 

Szak: Élelmiszermérnök; Biomérnök 

Klasszikus analitika + mintaelőkészítés 2 fő 6 hetes különböző időpontokban. 

Szak: Élelmiszermérnök; Biomérnök 

Peszticid vizsgálat 2 fő 6 hetes különböző időpontokban.  

Szak: Biomérnök; Vegyész; Élelmiszermérnök 

Nonfood termékvizsgálat 2 fő 6 hetes különböző időpontokban. 

Szak: Biomérnök; Vegyész;  

Környezetanalitikai üzletág kb. 16-18 fő, összesen 89 hét időtartamban 

Szak: Biomérnök; Vegyész, Vegyészmérnök, 

Környezetmérnök 

 

A pályázatok elbírálása után visszajelzünk, hogy kik tölthetik cégünknél a szakmai gyakorlatot.  

 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

Társaságunk fontosnak tartja, hogy a tevékenységi körével összefüggő szakirányokban a 

felsőoktatási intézmények hallgatóinak gyakorlatra történő fogadásával is támogassa a felsőoktatást, 

így az előző évekhez hasonlóan 2019-ben is fogadunk nyári szakmai gyakorlatra hallgatókat. 

Társaságunk az érvényben lévő jogszabályok [a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény (NFt.), a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. 

évi CLV. törvény (Szht.), valamint a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez 

kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet] 

előírásainak megfelelően foglalkoztat hallgatókat szakmai gyakorlaton. A korábbi tapasztalatok 

alapján fontosnak tartjuk, hogy az érdeklődőket tájékoztassuk a nálunk történő hallgatói szakmai 

gyakorlatvégzés feltételeiről, és a tennivalókról. 



A jogszabályi előírások figyelembevételével a szakmai gyakorlat alapja a felsőoktatási 

intézménnyel kötött, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. által is jóváhagyott, „saját” 

formátumú együttműködési megállapodás.  

A szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókkal hallgatói munkaszerződést kötünk, összhangban a 

Munka Törvénykönyve (Mt.) előírásaival. 

A jogszabályok szerint a szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely 

által közösen meghatározott képzési tevékenység, amelyet a képzési és kimeneti követelményekben 

meghatározottak szerint a felsőoktatási szakképzési programnak, illetve a szak tantervének 

megfelelően kell tervezni, szervezni és értékelni. Ehhez társaságunk a felsőoktatási intézménytől 

programjavaslatot kér, melynek tartalmát szükség esetén társaságunk fogadó szakterülete egyezteti 

a felsőoktatási intézménnyel. 

Kérjük, hogy a jelentkezés megküldése előtt figyelmesen olvassa el az adatkezelésre vonatkozó 

mellékelt tájékoztatást! (1. sz. Melléklet: Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről,  

2. sz. Melléklet: Hallgatói tájékoztató)  

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 

-          Rövid szakmai önéletrajz, 

-          Adatlap, (3. sz. Melléklet) 

-          Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez nyomtatvány (4. sz. Melléklet) kitöltve és 

aláírva. 

A fenti dokumentumokat elektronikus úton Németh Jánosné részére (nemethjne@npp.hu) kérjük 

megküldeni.  

A nyári szakmai gyakorlatra történő jelentkezéseket 2019. április 22-ig tudjuk befogadni. 

A jelentkezések elbírálási határideje: 2019. május 24. 

Az elbírálás eredményéről minden pályázót elektronikus levélben értesítünk. 

Ezt követően oktatási szervezetünk felveszi a kapcsolatot a kiválasztott hallgatók felsőoktatási 

intézményeivel az együttműködési megállapodás megkötése céljából. 

Szakmai gyakorlat legkorábbi kezdési időpontja: 2019. július 8. 

A hallgatói szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele a felsőoktatási intézmény által aláírt 

együttműködési megállapodás, valamint az általuk készített programjavaslat megadott határidőig 

történő megküldése társaságunkhoz. 

A hallgatói munkaszerződés megkötéséhez szükséges egészségügyi (orvosi és pszichológiai) 

alkalmassági vizsgálat valamint rendőrhatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet társaságunk intéz. Az 

egészségügyi alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos információkat és a rendőrhatósági engedély 

igényléssel kapcsolatos tudnivalókat az értesítéssel együtt megküldjük a hallgatók részére. 
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Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot társaságunk lebonyolítja, annak díja bennünket terhel. 

Társaságunk szerződéses autóbuszjárataival biztosítja a munkába járást, melynek költségét az 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vállalja.  

A hallgatók a 230/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő díjazásban részesülnek. 

A hallgatóknak a gyakorlat idejére a szállásról saját maguknak kell gondoskodniuk. 

A gyakorlat megkezdése előtt minden hallgatónak részt kell vennie a kétnapos Belépőképzés 

tanfolyamon, majd azt követően sikeres vizsgát kell tennie ahhoz, hogy az atomerőmű területén 

önállóan közlekedhessen, illetve konzulense irányításával munkát végezhessen. A képzés költségét 

az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. viseli. 

Szükség esetén további információ kérhető a 75/508-659-es telefonszámon Németh Jánosné 

oktatásszervezőnél, vagy a nemethjne@npp.hu e-mail címen. 

Nyári szakmai gyakorlatot BSc és MSc szinten az ELTE Kémiai Intézetének kutatócsoportjainál 

(https://chemistry.elte.hu/staticpage.php?var1=4), más egyetemek kutatócsoportjainál és az MTA 

kutatóhálózatában működő kutatócsoportoknál (pl. MTA TTK http://www.ttk.mta.hu/) is lehet 

végezni.  

 

A hallgatók különböző cégeknél is elvégezhetik a szakmai gyakorlatot. Ehhez szükséges szerződés 

megkötése a céggel, amelynek ügyintézője: Kochis Andrea (kochisandrea@caesar.elte.hu). 
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