Felhasználói útmutató - kreditszerzés
Kreditszerzés ingyenes és csak az Egyesület tagjai számára biztosított.
A kreditszerzési folyamat kétféleképpen indítható:
1. Honlapunk főoldalán, a Szakmai anyagok - Kreditszerzés menüpontra kattintva:

Itt a felugró ablakban kattintson a „Tovább a kreditszerzéshez” gombra.

A kreditszerzéshez szükséges az Ügyvédportálra belépni. A felugró ablakban kérjük adja meg
felhasználónevét és jelszavát.
2. A kreditszerzési funkció elérhető úgy is, ha közvetlenül a főoldalon belépünk az
Ügyvédportálra:

•

Az Ügyvédportálra belépve kattintson a kreditszerzés menüpontra:

•

Válassza ki mely anyag kapcsán szeretne krediteket szerezni (jelenleg 2 anyag található itt, a
lista a jövőben folyamatosan bővülni fog):

Minden anyag esetében először az anyagot kötelezően el kell olvasni, így csak az olvasás gomb aktív.
Arra kattintva megjelenik az adott témához tartozó tananyag. Minden tananyag több részre tagoltan,
20 perces időlimittel tagolt.

20 perc elteltével az adott részhez tartozó ellenőrző kérdés jelenik meg.
Amennyiben az ellenőrző kérdésre helyes választ adott, az anyag folytatódik tovább. Az utolsó
ellenőrző kérdést követően - amennyiben arra is helyes választ adott - jelzi a rendszer, hogy az adott
téma kapcsán az anyag megismerésére hány kreditpontot kapott.

Lehetőségünk van az anyag megismerésével megszerzett kreditpontok megduplázására, amennyiben
helyesen megválaszolja a kapcsolódó tesztet.
Amennyiben később szeretné csak a tesztet kitölteni további kreditpontokért, arra is lehetőség van.
Ebben az esetben csak zárja be az oldalt. Később az Ügyvédportálra bejelentkezve az adott témához
tartozóan a kreditszerzés gombra kattintva egyből a tesztkérdések töltődnek be.
Ha a teszt kitöltését választja, megjelenik egy 10 kérdésből álló kérdéssor. Amennyiben sikeresen
válaszolt a kérdésekre, további kreditek jóváírására van lehetőség. A teszt sikerességét a rendszer
kitöltés után automatikusan jelzi.

•

A kreditek feldolgozása, és azok jóváírása:
Az anyag olvasását, és a tesztek sikeres kitöltését követően a szükséges kreditigazolásokat 48
órán belül elkészítjük és azokat egyrészt a felhasználó ügyvédportáljára feltöltjük (melyről email értesítést kap a felhasználó), másrészt közvetlenül megküldjük a MÜK-nek. A feldolgozás
és kiküldés nem automatikusan történik, azt kollégánk minden esetben ellenőrzi.

