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Elérhető pontszám: 15 pont. 

Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít. 

Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el. 

Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont. 

A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja. 

 

1. feladat 

 
Írjon hivatalos levelet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai követelményeire és 

térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes szöveget alkosson. 

 

 

Ön Kiss Éva/Tamás (címe: 7635 Pécs, Bárány u. 12.). Diplomás gyógytornászként dolgozik a 

Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikáján. Szeretné megpályázni a londoni St 

Thomas' Hospital Idegsebészeti osztálya által kiírt gyógytornász állást. Írja meg pályázatát 

hivatalos levél formájában az osztályvezető főorvosnak (Prof. Michael Hawks, St Thomas' 

Hospital, 25-27 Westminster Bridge Rd, London, 1H 2KZ, U.K.). 

 

Az emailben térjen ki a következőkre: 

 

 értesülés az állásról: a kórház honlapjáról 

 

 rövid eddigi szakmai pályafutás: a PTE Egészségtudományi Kar gyógytornász 

szakának elvégzése (2009. szeptember) óta Pécsi Tudományegyetem, 

Idegsebészeti Klinika 

 

 indoklás: több éves tapasztalat az időskori neurológiai betegségekben szenvedő 

betegek és a stroke-ot szenvedett betegek ellátásában 

 

 nyelvtudás: angol középfokú nyelvvizsga, 2008 
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2. feladat 

 
Írjon e-mail üzenetet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai követelményeire és 

térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes szöveget alkosson. 

 

 

Ön Nagy Ágnes/Áron (e-mail cím: nagya@hotmail.com) dietetikus. Szakmai fejlődése 

érdekében szeretne részt venni a British Journal of Public Health című folyóirat 2016. 

november 29-i számában meghirdetett szakmai továbbképzésen, melynek témája: ’Obesity 

Prevention – Effective engagement with vulnerable communities’. 

A továbbképzés szervezője és annak e-mail címe: John Cunningham, 

j.cunningham@bda.co.uk. E-mailen jelentkezzen a továbbképzésre. Az e-mail tárgya: 

jelentkezés továbbképzésre. 

 

Az e-mailben térjen ki a következőkre: 

 

● szakmai továbbképzés meghirdetése: British Journal of Public Health című folyóirat 

2016. november 29-i száma 

 

● jelenlegi munkahely: PTE Szívgyógyászati Klinika  

 

● érdeklődési terület: egészséges életforma, az elhízás egészségre káros következményei 

 

● információkérés: fizetési feltételek, szálláslehetőségek, utazási költségek 
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