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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 (dr. Szabó Ákos/Szabó Mária) sebészként dolgozik a Pécsi Klinikai Központ Sebészeti 

Klinikáján. Szeretné megpályázni a Zürichi Klinika által kiírt sebészi állást. Írja meg pályázatát 

hivatalos levél formájában az osztályvezető főorvosnak (Prof. Dr. med. Madeleine Bardola-

Furrer, Klinik Im Park, Seestrasse 3, 8005, Zürich).  

 

Levelében térjen ki a következőkre: 

 

 írjon iskolai végzettségéről: 2010 orvosi diploma, PTE Általános Orvostudományi Kar 

 

 indokolja meg, mi motiválja Önt az állás megpályázásában: szakmai tapasztalat, 

szakmai továbblépés lehetősége 

 

 írjon nyelvtudásáról: jó nyelvtudás, 2009: német B2 szaknyelvi szóbeli és írásbeli 

nyelvvizsga 

 

 fejezze ki reményét, hogy pályázata pozitív elbírálásban részesül, csatolmányok: 

életrajz, diploma és nyelvvizsga bizonyítvány másolata 

 

 

https://www.hirslanden.ch/global/de/startseite/aerzte/aerztevisitenkarten/4/dr_med_madeleine_bardola-furrer.html
https://www.hirslanden.ch/global/de/startseite/aerzte/aerztevisitenkarten/4/dr_med_madeleine_bardola-furrer.html
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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 Kovács Krisztina/Kálmán (krisztina./kalman.kovacs@pte.hu) családorvosként dolgozik a 

Pécsi Tudományegyetem Családorvostani Intézetében. Szakmai fejlődése érdekében szeretne 

jelentkezni a „www.omniamed.de”t eáltal meghirdetett hannoveri szakmai továbbképzésre. Írja 

meg jelentkezését hivatalos e-mail formájában a továbbképzés szervezőjének 

(info@omniamed.de). 

 

E-mailjében térjen ki a következőkre: 

 

 a továbbképzés címe: „Aktuell wichtige hausärztliche Themen mit konkretem Nutzen 

für die Praxis”, időpontja: 2016. május 28., Hannover 

 

 információ kérés: szálláslehetőségek, regisztrációs költségek, továbbképzés 

workshopjai 

 

 remény kifejezése: jelentkezését elfogadják, szakmailag fontos a továbbképzés 

 

 csatolmányok: jelentkezési lap, saját kutatás rövid bemutatása 
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