
Igazolások 

     Részt vettem a Gyermekgyógyász Nefrológiai Konferencián Szegeden 

2012 szept-ben. Ezt hol tudom beírni,illetve mit 

hozzak igazolásként róla? 

     Gyermekgyógyász Nefrológiai Konferencián Szegeden a Hazai tudományos – nem 

diákköri/hallgatói konferencián előadás, poszter (1) szekcióba írnám. Igazolásként az 

előadás első oldala a címmel elegendő vagy a részvételért kapott oklevél illetve a 

programfüzet azon része, melyen látható, hogy Ön szerepelt. 

 

     2012 tavaszán 2. lettem kórélettani tanulmányi versenyen. Erről elég 

az oklevelet bescannelnem? 

 A kórélettani tanulmányi versenyről elegendő az oklevél. 

 A cikknél kérjük a cikk első oldalát és a címét igazolásként. 

 

      Milyen jellegű igazolást kellene beszereznem, hogy IÖCS-tag, 

illetve sportegyesületi tag vagyok? 

 IÖCS igazolja le a tagságát, de kérem írja be az online jelentkezésbe, hogy Ön tag. 

 Sportigazolás is szükséges, csak olimpiai sportágért jár pont (Sportegyesületi 

vezető igazolására van szükségünk) 

 

    Kell arról igazolás, hogy ESN tag és MOE-tag vagyok, vagy ezt elküldik 

automatikusan? 

 ESN küldi a tagságot. 

 MOE is közvetlenül nekünk igazol (De írd be az online jelentkezésbe a tagságot) 

 

     Első helyen olyan helyre szeretnék menni, ahol angol az oktatási nyelv, 

de ha esetleg nem sikerülne, német nyelvterület a legesélyesebb úticél. 

Ilyen helyzetben ajánlatos a csatolmányokat magyar, angol és német 

nyelven is feltölteni? 

     Elegendő az angol és a magyar nyelv 

 

     Az iránt érdeklődnék, hogy milyen formátumot fogad el az 

iroda egészségügyi munkaviszonyigazolásnál. Létezik 

formanyomtatvány? Vagy elegendő, ha az Egyetem munkaügyi osztályától 

kérek egy igazolást, hogy a mai napig adott munkakörben mennyi órát 

dolgoztam? 

    Formanyomtatvány nincs. Szerepeljen benne, hogy mit csinált, hol, menni ideig 

(ÓRÁIG!!) + aláírás , pecsét. 



    A külföldön korábban eltöltött 1 hónapos gyakorlatot a rendszerben 

melyik pontnál kell jelölni? Vagy csak az igazolást kell csatolni? 

    Csak abban az esetben tudunk pontot adni, ha az nem kötelező gyakorlat volt. 

 

Nem szükséges kérniük igazolást a következő tagságokért, de kérem, írják be az 

online kérdőívbe: 

MOE/BOE; IÖCS; HÖK (FOK)-az ÁOK-nak kell kérni igazolást; ESN 

 


