
Tájékoztató a szakmai gyakorlat honlap használatáról 

1) Regisztráció és belépés 

Tekintettel arra, hogy a program nem a GT3 szerverén fut, ezért szükséges egy regisztráció. A regisztráció során megadott 
e-mail címre a rendszer egy aktiváló linket küld. Az aktiválás után, a regisztrációkor megadott felhasználónév és jelszó 
segítségével van lehetőség a programba való belépésre és az adatok megadására vagy módosítására. 
Bejelentkezni az alábbi linken tud: ▪ keretprogram: https://leleke.eu/bme/szakmai/index.php  
 ▪ közvetlenül GT3 szak.gyak. oldal: https://leleke.eu/bme/szakmai/index2.php?fnk=1&tszk=1  
 
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a rendszer által küldött üzenet a SPAM könyvtárba kerül. Amennyiben nem kapja meg a rendszer e-mail 

üzenetét, ellenőrizze a levelezője SPAM mappáját. 

2) Jelentkezés a szakmai gyakorlatra 

Belépést követően, elsőként a Szakmai gyakorlat menüpontban kell a személyes adatokat megadni, majd a megadást 
követően véglegesíteni. 

3) Gyakorlóhely megadása 

A személyes adatok véglegesítése után nyílik lehetőség a gyakorlóhely adatainak megadására. 

a) Legördülő menü 

Azon gyakorló helyek, akikkel a Kar, a GT3 Tanszéken keresztül Együttműködési megállapodást kötött az elmúlt 
években, kiválaszthatók a legördülő menüből. (Csak a saját szaknak megfelelő, érvényes Együttműködési 
megállapodások jelennek meg.) Ebben az esetben a rendszer megmutatja a gyakorlóhely adatait, változtatni csak a 
Képviseletben eljáró- és a Kapcsolattartó személyét és beosztását lehetséges. 
Az adatok megadása után, a gyakorlóhely adatokat véglegesíteni kell. 
 
Megjegyzés: Lehetséges, hogy a Kar, más tanszéken keresztül már kötött Együttműködési megállapodást a választott gyakorlóhellyel, 

azonban sajnos erről nincs adatbázisa a Karnak. Ebben az esetben kérem felvinni a gyakorlóhelyet új gyakorlóhelyként. 
Lásd: 3)b) pont 

b) Új gyakorlóhely megadása 

Amennyiben a Kar még nem rendelkezik Együttműködési megállapodással (amelyet a GT3 Tanszéken keresztül kötött), 
úgy lehetőség van a gyakorlóhely adatainak megadására. Az Együttműködési megállapodáshoz szükséges gyakorlóhely 
adatokat, az adott gyakorlóhelytől kell megkérni. Ezek hiányában a rendszer nem engedi az adatok mentését! 
Az adatok megadása után a hozzáadás gombbal menthetők az adatok. Ez után még lehetőség van az adatok későbbi 
módosítására. Amennyiben minden adat megadásra került, az újonnan felvitt gyakorlóhely adatokat véglegesíteni kell. 
 
Megjegyzés: A véglegesítést követően, a tanszéki felelősnek jóvá kell hagynia a megadott adatokat. A jóváhagyásról a rendszer 

automatikus e-mail üzenetben értesíti. 
 Hibásan megadott adatok esetén a tanszéki felelős visszautasíthatja a gyakorlóhely adatainak megadását. Erről e-mail-

ben értesíti a rendszer. Az oldalra belépve a program kiírja a visszautasítás okát és lehetősége van az adatok módosítására, 
majd újbóli véglegesítésére. 

4) Feladat megadása véleményezésre 

A személyes adatok véglegesítése után nyílik lehetőség a gyakorlat során elvégzendő feladat(ok) megadására. Meg kell adni 
az elvégzendő feladat(ok) rövid, informatív címét, majd azt részletezni kell néhány mondatban. A megadott feladat a 
későbbiekben mindaddig szerkeszthető, amíg azt nem véglegesíti. 
 
Megjegyzés: A véglegesítést követően, a tanszéki felelősnek jóvá kell hagynia a megadott feladato(ka)t. A jóváhagyásról a rendszer 

automatikus e-mail üzenetben értesíti. 
 Nem elfogadható feladat adat(ok) megadása esetén a tanszéki felelős visszautasíthatja azt. Erről e-mail-ben értesíti a rendszer. 

Az oldalra belépve a program kiírja a visszautasítás okát és lehetősége van az adatok módosítására, majd újbóli 
véglegesítésére. 

5) Dokumentumok letöltése, a dokumentumok adminisztrációjának nyomon követése 

Hamarosan… 

6) Igazoló adatainak megadása 

Hamarosan… 
 
További felmerülő kérdés esetén keresse a tanszéki felelőst! 
 
 
Budapest, 2019. március 15.       Máté László 


