
Regisztráció menete és első lépések az EVOK-ban 
 

REGISZTRÁCIÓ 

 
1.) A vk.cserkesz.hu/moodle oldalon kattints az „Új fiók létrehozása” gombra. 

 

 
 

2.) Add meg az összes kért adatot. A képesítésekre vonatkozó részt természetesen nem kell 

kitöltened, ha nincs képesítésed. Különösen figyelj, hogy minden adatot adj meg az 

őrsvezetőképzésre vonatkozó részben! (Ha ezek közül hagysz üresen valamit, nem 

figyelmeztet érte a rendszer.) Ha kész vagy, nyomd meg az „Új felhasználási azonosító 

létrehozása” gombot. 

 

 
 

3.) A megadott email címedre kapsz egy levelet. Az ebben lévő linkre kattintva jelentkezz be 

az EVOK fiókodba! 

 

 

! 



 

4.) Kattints a „Hársleveles ŐVK I-X ker” kurzuskategóriára. 

 

 
 

5.) Kattints a „Hársleveles ŐVK I-X ker 2015” kurzusra. 

 

 
 

6.) Kattints az „Igen” gombra. 

 

 
 

Ezzel a lépéssel befejezted a regisztrációt. 

 

  



ELSŐ LÉPÉSEK 

 
Az első hétvége kezdetéig ki kell tölttetned szüleiddel illetve csapatparancsnokoddal a 

formanyomtatványt, amelyben csapatparancsnokod ajánl Téged a képzésre, szüleid pedig 

nyilatkoznak a szükséges dolgokról, többek között arról, hogy kérnek-e támogatást a 

cserkészkerülettől a képzés költségéhez. Ezt a papírt be kell szkennelned, vagy le kell 

fényképezned úgy, hogy minden információ olvasható legyen a képen, és ezt fel kell töltened 

az EVOK-ba. Ezen kívül be kell jelölnöd, hogy mennyi támogatást kértek a szüleid. 

Ezeket a műveleteket a következő képen végezheted el az EVOK-ban: 

 

A formanyomtatvány letöltése: 

Kattints a „Formanyomtatvány” feliratra. A felugró ablakban add meg, hogy hova szeretnéd 

elmenteni a fájlt. Ha elmentetted, nyomtasd ki, és töltesd ki a szüleiddel, 

csapatparancsnokoddal. 

 
 

A kitöltött formanyomtatvány feltöltése:  

Ha a csapatparancsnokod és a szüleid is kitöltöttek minden rájuk vonatkozó részt a 

formanyomtatványon, és beszkennelted vagy lefényképezted, akkor feltöltheted az EVOK-ba.  

A fájl neve legyen „Vezetekneved_Keresztneved_nyilatkozat” (pl. 

Kis_Janos_nyilatkozat.pdf). 

Kattints a „Csapatparancsnoki ajánlás és szülői nyilatkozat” nevű feladatra. 

 
 

Kattints a „Fájl kiválasztása” gombra, és a felugró ablakban válaszd ki a kitöltött 

formanyomtatványról készült képet. Ekkor a fájl neve megjelenik a „Fájl kiválasztása” gomb 

mellett. Ahhoz, hogy a feladatod bekerüljön a rendszerbe, még meg kell nyomnod az 

„Állomány feltöltése” gombot. Magát a papírt pedig őrizd meg, az első hivatásfelkészítő 

hétvégén kell majd leadnod. 

 



 
A képzés kezdőlapjára visszatérhetsz az oldal alján vagy a bal felső sarokban lévő 

„ixovk2015” feliratra kattintva. 

 

A kért támogatás bejelölése 

Kattints a „Képzési költség támogatás igénylés” feladatra. 

 

 
 

Jelöld be a megfelelő lehetőséget, és kattints a „Válaszlehetőségem mentése” gombra. 

 

 
 

KÉRDÉSEK, PROBLÉMÁK 

 
Ha bármilyen kérdésed van az EVOK-kal kapcsolatban, vagy valami nem működik 

megfelelően, írj az ixovk@cserkesz.hu címre. 


