
Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar közleménye 
a továbbképzési időszak lezárásának rendjéről 

 
1. lépés: A jogszabály által előírt továbbképzési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. 
 

 
 
A fenti menüpontra kattintva az alábbihoz hasonló lista jelenik meg. 
 

 
 

2. lépés: A továbbképző egyetemének megkeresése a továbbképzési időszak lezárása és 
az erről szóló igazolás kiállítása végett. 
 

A cikluszárás kérelmezésének rendje  
a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán 

(postai cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.) 
 

A cikluszárás írásbeli kérelemmel igényelhető 
 
� a működési nyilvántartási szám és a személyes adatok és olvasható e-mail elérhetőség 

feltüntetésével, 
� a kérelem mellékletét kell, hogy képezze a gyakorlati, illetve az Ön által a GYOFTEX 

portálon rögzített egyedi képzésként rögzített (tudományos tevékenység, egyéni 
továbbképzés stb…) szóló igazolás/ok másolata.  

 
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a továbbképzési időszak lezárására irányuló 
kérelmeket, valamint a benyújtott dokumentációkat e-mailen vagy faxon nem áll 
módunkban fogadni. 
 
A ciklus lezárásával kapcsolatban felmerülő hiányosságok esetén az egyetem 
elektronikusan tájékoztatja és hiánypótlásra hívja fel Önt.  
A leggyakrabban felmerülő problémák:  
-  elméleti vagy gyakorlati pontszámok hiánya, 
-  a pontszámok minőségének meg nem felelősége (kötelező szinten tartó, szakma szerinti 
pontszámok aránya). 
 
Tájékoztatjuk, hogy az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatallal történt 
megállapodás alapján 2014. október 1-jétől a papír alapú igazolás kiadása megszűnt, mert 
az igazolások elektronikus úton kerülnek továbbításra. 
 
 



3. lépés: A működési nyilvántartásba vétel megújítása. 
 
Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok működési 
nyilvántartását 2007. április 1-jétől kezdve az Egészségügyi Engedélyezési és 
Közigazgatási Hivatal (továbbiakban:EEKH) vezeti.  

A működési nyilvántartás időtartama öt év, amely a nyilvántartott személy kérelmére 
újabb ötéves periódusra megújítható. A nyilvántartásba vételről (vagy a nyilvántartás 
megújításáról) szóló határozat tartalmazza a lejárat napját, mely dátum előtt legkésőbb 30 
nappal kell benyújtani a megújítás iránti kérelmet. 

 

 
A működési nyilvántartás megújítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

- a megújítást kérelmező formanyomtatványt, mely www.eekh.hu honlap 
aloldalaink/működési nyilvántartás/az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai 
szakpszichológusok működési nyilvántartása témakör alján található tovább (lásd fenti 
táblázat) szóra kattintva letölthető, 



 

- a nyilvántartásba vétel megújításának az EEKH-nál történő kérelmezésekor az ehhez 
szükséges kérelem nyomtatvány kitöltési útmutatójában szereplők alapján 
szíveskedjenek eljárni.  

Tájékoztatjuk, hogy a lezárás után bármely kategóriában megszerzett max. 50 pont a 
következő továbbképzési ciklusra egyéb elméleti (szakvizsgához/szakmai szerinti 
pontszámokhoz be nem sorolható) pontszámként kerül átvitelre.  

 

Budapest, 2014. október 1. 

 

            Dékáni Hivatal 
                Szak- és Továbbképzési Csoport 


