
Az óratartás feltételei: 
       1. aktív BOE tagság az adott tanévre 
       2. képzésen való részvétel 
       3. vizsga 
Ezek hiányában nem kezdhető meg óratartási tevékenység. 
 
Mentorprogram 
A képzésen való részvételt helyettesítheti a mentorprogram elvégzése. 
Ennek módja: a szekcióban kijelölt mentorok egyikének néhány óráján való részvétel. (A megtekintendő órák száma 
szekciónként eltér.) A mentorprogram elvégzése után is vizsgát kell tenni. 
A kijelölt mentorok után érdeklődj a szekcióvezetőnél! 
Egy-egy óra megtekintésére azoknak is lehetősége van, akik korábban már részt vettek képzésen. 
 
Jelentkezés prevenciós órára 
Óratartásra jelentkezni az alábbi táblázatban van lehetőség: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YzoXg- 
xYTOULQGkSWnmtkCzB1jFlytCpTHAaKU2L9M0/edit#gid=672701300 
 
A színkódok jelentése: 
piros- szabad óra 
sárga -már jelentkezett előadó. 
 
Ha valaki elvállalt egy órát, az óra előtti 72 órában már nincs lemondási lehetőség. Amennyiben 72 órán belül mégis 
visszalépés történik, a jelentkezőnek kötelessége helyettest keresni maga helyett - ennek hiányában az óráért járó pontok 
levonásra kerülnek. 
 
Óratartási igazolás 
Az igazolás mintáját megtalálhatjátok a csoportokban a ‘Fájlok’ fül mögött, illetve a Drive mappában is. 
Óra előtt az igazolást ki kell nyomtatni, majd helyben aláíratni. 
 
Az igazolást ebbe a Drive mappába, a szekciónak megfelelő almappába kell feltölteni: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B60_tOu-G5h-eGdpUWI4TTVNMUE 
 
Az óratartási igazolást adott hónap végéig kell feltölteni. A határidőn túl feltöltött igazolásokat nem tudjuk elfogadni. 
 
Pontozás 
A pontbeírás időpontjától számítva 2 hónapig van lehetőség kifogással élni a pontokat illetően. 
 
A pontrendszer: 
Prevenciós előadás: 4 pont/45 perc 
Egész napos prevenciós program: 1 pont/óra 
Prevenciós képzésen való részvétel: 0 pont, az első három megtartott előadás után: 5 pont/45 perc 
Vidéki helyszínen tartott előadás, egész napos program: + 1 pont/előadás; +1 pont/utazási óra, a BOE mindenkori 
hivatalos címétől számítva (kivétel saját szervezésű óra. ) 
 
A kiemelt pontozású időszakban (vizsgaidőszak, tavaszi szünet) a képzés utáni három megtartott előadás az előbbieken 
felül +1 BOE pontot ér. 
 
Amennyiben ketten tartják az előadást közösen, a megszerzett BOE pontjaik feleződnek. 
 
Kérdés esetén bátran írjatok az alábbi címre: lpo_budapest@humsirc.hu! 
 

BUDAPESTI 
ORVOSTANHALLGATÓK 

EGYESÜLETE

S E M M E L W E I S . H U / B O E  
F A C E B O O K . C O M / M O S Z B O E

Óratartási tájékoztató 
2018/2019 

PREVENCIÓ ÉS 
ISMERETTERJESZTÉS


