
Szakvizsga előkészítő tanfolyam 

2021. február 10-11-12. 

I. Sz. Gyermekklinika 

 

 

A tanfolyamon való részvétel módja: 

A tanfolyam online és személyesen is, ún. hibrid formában kerül 

megszervezésre. A személyesen megjelenő kollégákat a Bókay u. 54. 

épületben lévő tanteremben várjuk, online részvételre a Moodle2 felületen 

keresztül lesz lehetőség.  

A járványügyi előírások figyelembevételével korlátozott számban lesz 

lehetőség személyes jelenlétre, ezért kérjük előzetes regisztrációval 

jelezzék, hogy milyen módon kívánnak részt venni a tanfolyamon:  

https://forms.gle/aDHGXiR8ZQzFkbNL7  

Az online kapcsolódó szakorvos-jelöltek a felület használatáról előzetesen, 

emailben segédletet kapnak.  

 

Program: 

https://drive.google.com/file/d/1VlEvKhNOX0xwJGq_aSjtawtgxG5xjqsd/

view?usp=sharing  

 

A részvétel dokumentálása: 

Az online résztvevők azonosított módon lépnek be a Moodle2 felületre, a 

személyesen résztvevők jelenléti ívet írnak alá és orvosi pecsétjükkel 

hitelesítik.  

A tanfolyamon való részvétel abban az esetben igazolható, ha a szakorvos-

jelölt jelenléte személyesen vagy online dokumentálva van és amennyiben 

részvétele térítésköteles, a részvételi díj befizetéséről igazolást mutat 

be/küld el a titkarsag.gyer1@med.semmelweis-univ.hu címre.  

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelenléti íven szereplők nevének más 

személy által történő aláírása okirathamisításnak minősül, amely 

bűncselekmény és a törvény büntetni rendeli. 

 

A jelentkezés módja: 

Az olvashatóan kitöltött, aláírt jelentkezési lapot jó minőségben 

szkennelten a titkarsag.gyer1@med.semmelweis-univ.hu címre várjuk. 

A jelentkezési lapot innen tudják letölteni: 

https://drive.google.com/file/d/1-HtVZcw6W0INmb0g95W-BeWu3d0R-

tNT/view?usp=sharing  
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Jelentkezési határidő:  

2021. február 5-e (péntek) 12 óra. 

 

Részvétel díja: 5000 Ft azoknak, akik 2010. november 1-je előtt léptek a 

szakképzésbe / költségtérítésesek / újabb elsőként, valamint a ráépített 

szakképzésben vesznek részt. Számukra a tanfolyami költséget a Szak- és 

Továbbképzési Központnak nem áll módjában megtéríteni, azokat 

önköltséges formában van mód elvégezni. 

 

Az első szakképzésben lévő és az Egyetem régiójába tartozóknak nem 

kell térítési díjat fizetni! 

 

A részvételi díj befizetésének lehetséges módjairól: 

 

1. előre átutalással- utalás alapján a számlát a jelentkező részére 

állítjuk ki 

az egyetem bankszámlaszáma: MÁK 10032000-00282819-

00000000  
közleménybe feltétlenül szükséges: „1-gyerek-szakv-tanf-2021” és 

a jelentkező neve- ez alapján tudjuk a befizetést azonosítani  

A jelentkezési lap kitöltése elegendő. 

Minden befizetésről számlát állítunk ki, az utalás beérkezését 

követően számlázáshoz fontos, hogy meglegyenek a jelentkező 

pontos adatai (jelentkező neve, teljes cím, TAJ száma) 

A befizetésről szóló bizonylatot kérjük bemutatni/szkennelten 

beküldeni a titkarsag.gyer1@med.semmelweis-univ.hu címre. 

 

 

2. előre átutalással- utalás alapján a számlát CÉG (Kft, Bt., egyéni 

vállakozó, képző intézmény stb.) részére állítjuk ki 

 

Ez esetekben lepecsételt, aláírt költségátvállalói nyilatkozatot 

kérünk emailben, fontos a cégnév, cím, adószám olvasható 

feltüntetése innen tölthető le a formanyomtatvány:  

https://drive.google.com/file/d/1a_o--

2otw4l6Lr1NdMCS5PnvTXw3ZM1X/view?usp=sharing  

 

Az egyetem bankszámlaszáma: MÁK 10032000-00282819-

00000000 A közleménybe feltétlenül szükséges: „1-gyerek-szakv-
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tanf-2021” és a jelentkező neve- ez alapján tudjuk a befizetést 

azonosítani. Minden befizetésről számlát állítunk ki, az utalás 

beérkezését követően. 

 

Kérjük, hogy a társegyetemek szakorvosjelöltjei saját bankszámláról 

ne utaljanak, ha egyetemük nevére kérnek számlát! 

A befizetésről szóló bizonylatot kérjük bemutatni/szkennelten 

beküldeni a titkarsag.gyer1@med.semmelweis-univ.hu címre. 

 

 

 

3. utólagos átutalással- a számlát CÉG (Kft, Bt., egyéni vállakozó, 

Képző intézmény stb.) részére állítjuk ki 

 

Ez esetekben lepecsételt, aláírt költségátvállalói nyilatkozatot 

kérünk emailben, fontos a cégnév, cím, adószám feltüntetése (innen 

tölthető le a formanyomtatvány:  

https://drive.google.com/file/d/1a_o--

2otw4l6Lr1NdMCS5PnvTXw3ZM1X/view?usp=sharing  

Kizárólag CÉG részére lehetséges az utólagos teljesítés! 

Kérjük, hogy a társegyetemek szakorvosjelöltjei saját bankszámláról 

ne utaljanak, ha egyetemük nevére kérnek számlát! 

 

4. Csekken befizetve- a számlát a jelentkező vagy CÉG (Kft, Bt., 

egyéni vállakozó, képző intézmény stb.) részére állítjuk ki 

 

Csekket személyesen lehet kérni a képzés helyszínén, a csekken fel 

kell tüntetni a jelentkező/befizető nevét, cég esetében a cégadatokat 

(név, cím, adószám) és a jelentkező nevét a közleményben szükséges 

feltüntetni: „1-gyerek-szakv-tanf-2021” a befizetés 

beazonosíthatósága érdekében. 

Ha cég nevében fizetik a csekket, ki kell tölteni, lepecsételni, aláírni 

és megküldeni a költségátvállalói nyilatkozatot: 

https://drive.google.com/file/d/1a_o--

2otw4l6Lr1NdMCS5PnvTXw3ZM1X/view?usp=sharing  

A befizetést igazoló csekkszelvényt kérjük bemutatni/szkennelten 

beküldeni a titkarsag.gyer1@med.semmelweis-univ.hu címre. 

 

 

A részvétel igazolása: 
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A tanfolyamon való részvétel abban az esetben igazolható, ha a szakorvos-

jelölt jelenléte személyesen vagy online dokumentálva van és amennyiben 

részvétele térítésköteles, a részvételi díj befizetéséről igazolást mutat 

be/küld el a fenti email címre (titkarsag.gyer1@med.semmelweis-univ.hu). 

 

 

Az elhangzó előadások a tanfolyamot követően csak ppt formátumban 

lesznek elérhetőek. 

 

A tanfolyam időtartama alatt a jelöltet a képzőhelynek fel kell mentenie a 

munkavégzés alól. 

 

Bővebb információ: 

titkarsag.gyer1@med.semmelweis-univ.hu  

 

 
 

mailto:titkarsag.gyer1@med.semmelweis-univ.hu

