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TÁJÉKOZTATÓ 

a Semmelweis Egyetem régiójába tartozó háziorvosok, gyermek háziorvosok részére 

 

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályiról szóló 16/2010. 

(IV.15) EüM rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a szakképzés gyakorlati 

programjának lebonyolítása akkreditált egészségügyi szolgáltatónál történik, mely a (7) 

bekezdés értelmében 4 évre szól. 

2017 közepétől, a Társegyetemekkel együttműködve, a Semmelweis Egyetem is fokozatosan 

átáll a RENY – Rezidens Akkreditált Képzőhely Nyilvántartás (www.reny.hu) internetes 

portál használatára, melynek célja a Szakorvosképzés négy egyetem által akkreditált 

szakképző helyeinek egységes, egy helyen történő nyilvántartása.  

Az online felület a szakképzésben résztvevő összes akkreditációval rendelkező egészségügyi 

szolgáltató és a képzésben részvevő jelölt számára egységesen elérhető és hozzáférhető, 

könnyebbé, egyszerűbbé, gyorsabbá téve a szakképzéssel kapcsolatos feladatok ellátását.  

 

Fentiek ismeretében kérem, hogy akkreditációs pályázatát csak egy (régiós vagy választott) 

egyetemhez szíveskedjék benyújtani a rendszeren keresztül, mivel az adott képzési elemek 

letöltésére az egyetemek elfogadják a RENY portálon megjelenő összes, bármely egyetem 

által akkreditált képzőhelyet. 

 

Mivel a jelenleg érvényes akkreditáció feltöltését megelőzően már elvégezték a program 

használatához elengedhetetlen regisztrációt, az akkor megadott e-mail címre megkapták a 

programba történő belépéshez és az akkreditációs pályázat feltöltéséhez szükséges belépési 

nevet és jelszót. Ezek használatával - az akkreditáció folytonosságának biztosítása érdekében 

- 2019. július 1-jei kezdő időponttal megújító pályázat feltöltése szükséges a RENY 

rendszerbe mivel a Semmelweis Egyetem régiójába tartozó legtöbb háziorvosi rendelő 

hatályos akkreditációja 2019. június 30-al lejár. 

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy akkreditációs pályázata terjedjen ki minden olyan 

modulra, melyre a képzőhely személyi és tárgyi feltételei adottak, mivel az akkreditációs 

pályázatok folyamatos bővítése és az akkreditációs határozatok gyakori módosításai nagyban 

megnehezítik a szakorvosképzés zökkenőmentes teljesítését.  

 

A pályázat feltöltésének menete: 

 

1) A belépést követően kiválasztandó: Akkreditáció → Akkreditációs  
 

pályázatok → új pályázat 

 

2) Szakképzés kiválasztása → Háziorvostan  

 

3) Képzőhely kiválasztása: 

a) amennyiben még nem töltött fel pályázatot – a regisztrációt követően új 

képzőhelyet kell felvenni és minden vonatkozó adatot kitölteni, 
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b) megújító akkreditációs pályázat esetén – saját név és cég kiválasztása, (az 

adatok másolódnak, nem kell újra kitölteni a pályázati űrlapot)  

 

 

4) Tovább lépés a azt követően a gomb  

használatával történik.  

 

A pályázat feltöltését követően, kérjük, ellenőrizze az alábbiakat: 
 

- Az általános fülön kitöltésre került az összes, a rendelő adatait tartalmazó rubrika 

- Feltöltésre került/ek a tutor/ok 

- a képzési programban, - mindkét rendelet szerint – megjelölésre kerültek a 

megpályázott képzési elemek.  

- A „Mellékletek” címszó alatt feltöltésre került-e a kérelmező önéletrajza, esetleges 

publikációs listája 

- A „nyilatkozatok” fülön kérjük beírni az akkreditáció kezdő időpontját. Megújítás 

esetén az előző akkreditáció lejáratát követő nap 
 

Kérjük, minden esetben fordítsanak figyelmet az „Adatok tárolás” gomb használatára, 

mivel a tárolás nélkül a tovább lépésnél a rendszer nem őrzi meg a feltöltött adatokat. 

 

Az ellenőrzést követően, amennyiben mindent rendben találnak, a képernyő bal oldalán 

megtalálható „Beadás” gomb segítségével tudják láthatóvá tenni a pályázatot a Szak- és 

Továbbképzési Központ kolleganői részére, mivel a feltöltés időszakában kizárólag Önök 

látják a pályázat tartalmát.  

 

A beadást követően, a „Pályázati űrlap” gomb használatával tudják előhíni a pályázat 

nyomtatható példányát, melyet aláírva 1 példányban kérünk megküldeni a Szak- és 

Továbbképzési Központ részére, 1085 Budapest, Üllői út 26. Fsz/17.  

 

Amennyiben még nem regisztrált a RENY programba, az oldalon található „Felhasználói 

kézikönyv” részletes információkkal szolgál a program használatához. 

További technikai jellegű kérdéseikkel, illetve egyéb felvilágosítással kapcsolatban, a Szak- 

és Továbbképzési Központ akkreditációs kérdésekkel foglakozó munkatársai készéggel állnak 

rendelkezésükre: 

 

Takács Éva  06-1 / 459-1500 / 55216 mellék 

Szabó Virág  06-1 / 459-1500 / 55267 mellék 

 

Budapest, 2019. május 6.  

 

 

Szíves együttműködésüket köszönve, 

tisztelettel: 

 

 

Dr. Nyirády Péter s.k. 

igazgató  

tovább  mehet 


