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 Kedves VI. éves Hallgató! 
 
 
Nemsokára elérkezik az idő, hogy hat év kemény munkája eredményeképp átvegye 
orvosdoktori oklevelét, és diplomájának birtokában tanulmányait szakvizsga megszerzése 
céljából, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően tovább folytassa. 
 
Az első, alapszakvizsga megszerzése az ún. rezidensi rendszerben folyik, melynek előttünk 
álló feladatairól szeretném Önt tájékoztatni. 
 
2019. január 1-től a szakképzéssel kapcsolatos feladatokat a Semmelweis Egyetemen a Szak- 
és Továbbképzési Központ látja el.  
 
A naprakész információkért kérem kövesse nyomon a Központ honlapját:  
 http://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/ 
 
A szakképesítés megszerzése támogatott vagy költségtérítéses képzés keretében történik.  
 
Támogatott szakképzésben 2019-ben országosan 1222, ebből SE régióban 425 keretszám 
erejéig lehet részt venni.  
 
Támogatott szakképzésben a 22/2012(IX.14) EMMI rendeletben az adott szakmára 
meghatározott időtartamig lehet részt venni (pl. 72 hónapos szakképzési idő esetén 72 
hónapig). 
 
A költségtérítéses szakképzés tájékoztatóját külön dokumentum tartalmazza.   

 
Az egészségügyi felsőfokú szakképzési rendszerre vonatkozó jogszabályok: 

 162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet 

 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 

 16/2010. (IV.15.) EüM rendelet 
 
A szakképzésben való részvétel feltételei:  
 
1.) közalkalmazotti jogviszony létesítése az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal 
(továbbiakban ÁEEK) 

 
2.) szakképzési jogviszony létrehozása a választott egyetemmel.  
 
A szakképzés kezdő időpontja a szakképzési jogviszony létrejöttének napja. 
 
 



2 
 

Elérhetőség: 1091 Budapest, Üllői út 25. 
Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. 
E-mail: szakestovabbkepzes@semmelweis-univ.hu 
http://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/ 

 
Az elinduláshoz szükséges legfontosabb teendőkről az alábbiakban tájékoztatom: 

 

I.  
Közalkalmazotti jogviszony létesítése 

 
Közvetlenül az elsődleges képzőhelynél kell jelentkezni az általuk a 
http://www.enkk.hu/index.php/hun/szakkepzes-tamogatasi-foosztaly/rezidens/ures-allashelyek 
oldalon, illetve saját honlapjukon meghirdetett álláshelyekre. 
 
Sikeres álláspályázat esetén az elsődleges képzőhely a jelölttel együtt szándéknyilatkozatot 
(letölthető az https://www.enkk.hu/index.php/hun/szakkepzes-tamogatasi-
foosztaly/rezidens/tamogatasi-igenyek) nyújt be az ÁEEK-hoz. 

 
Az ÁEEK a szándéknyilatkozatot megvizsgálja, hogy a támogatott szakképzésben való 
részvétel alábbi feltételei fennállnak-e: 

 
1.) A jelölt első szakképesítésének támogatására irányul-e a szándéknyilatkozat, 
2.) A jelölt még nem vett részt támogatott szakképzésben, 
3.) Az elsődleges képzőhely az adott szakma vonatkozásában rendelkezik-e  
 akkreditációval. 
 
Az ÁEEK a vizsgálat eredményéről az egészségügyi szolgáltatót és a jelöltet tájékoztatja. 
Pozitív elbírálás esetén az egészségügyi szolgáltató és a jelölt kezdeményezi a jelölt 
közalkalmazotti kinevezését az ÁEEK-nál. 
 
Az ÁEEK a jelölttel határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyt létesít. 
 
A jelöltnek az általa választott egyetemmel (Egyetemünk vonatkozásában a Szak- és 
Továbbképzési Központban Bp. VIII., Üllői út 25.) a közalkalmazotti jogviszony 
megkötését követően 10 napon belül kezdeményeznie kell a szakképzési szerződés 
megkötését. 

 
Az alább felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása elengedhetetlen feltétele a 
szakképzési rendszerbe történő regisztrálásához: 

 az ÁEEK-kal létesített közalkalmazotti jogviszony igazolása 
 adatlap szakképzési jogviszony létesítéséhez 
 szakképzési megállapodás 3 eredeti példányban kitöltve, aláírva, orvosi 

pecsétjével ellátva 
 diploma másolat, honosított diploma esetén ezen kívül a honosításról szóló 

határozat másolata (amennyiben nem a Semmelweis Egyetem ÁOK-n szerezte 
diplomáját, hiteles másolat szükséges) 

 Működési Nyilvántartásba vételi határozat másolata 
 Magyar Orvosi Kamara tagsági kártya másolata 
 nyilatkozat – személyes adat kezeléséről 
 nyilatkozat – rezidensi rendszerben való korábbi részvételről 
 nyilatkozat – elektronikus úton történő kézbesítésekkel kapcsolatban 
 3 db igazolványkép 
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 szakmaspecifikus egyéni képzési terv kitöltve, az elsődleges képzőhely 
vezetője által jóváhagyva 
 

 
A szakképzési jogviszony létesítéséhez benyújtandó dokumentumokat személyesen vagy 
postai, a továbbiakban pedig beadványaikat elektronikus, vagy postai úton szíveskedjenek 
(1085 Budapest, Üllői út 26., 1428 Budapest Pf.2. Szak- és Továbbképzési Központ) 
eljuttatni.  

 

Az egyetem a hiánytalanul benyújtott dokumentumok alapján történt regisztrációtól 
számított 30 napon belül jóváhagyja a jelölt képzési tervét, és ezzel egy időben sor kerül a 
szakképzési megállapodás megkötésére. 
 
Amennyiben a közalkalmazotti jogviszony létrejöttétől számított kinevezést követő 90 
napon belül a jelölt hibájából nem jön létre a szakképzési megállapodás, a jelölt 
közalkalmazotti jogviszonyát az ÁEEK próbaidő alatt megszünteti. 

 
A képzési tervet kitöltve, a gyakorlatok időpontjának megjelölésével (tanfolyamok 
időpontjának üresen hagyásával), az elsődleges képzőhely vezetőjének aláírásával, és 
pecsétjével ellátva kell benyújtani. A törzsképzési idő alatt teljesítendő törzsképzési és 
transzfúziós tanfolyamok, valamint a skill tréning gyakorlat időpontjáról a Központ 
azok esedékessége előtt legalább 45 nappal e-mailben értesíti a jelöltet, melyekre az 
értesítésben megadott módon regisztrálni kell. 
A képzési terv legkorábbi kezdő időpontja az ÁEEK-kal létesített közalkalmazotti 
jogviszony kezdetének napja lehet. 
 
A képzési tervet a jelölt az elsődleges képzőhely vezetőjével egyetértésben állítja össze.  
 
Amennyiben az elsődleges képzőhely az adott képzési elem vonatkozásában rendelkezik 
akkreditációval a jelölt köteles gyakorlatát az elsődleges képzőhelyen teljesíteni, kivéve, ha 
azt az egyetem – a rezidens, az elsődleges képzőhely és az attól eltérő képzőhely együttes 
kezdeményezésre – engedélyezi. 
 
Az akkreditált képzőhelyek listája szakmánkénti bontásban a Központ honlapján a 
http://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/aok/akkreditacio/ oldalon található meg. 
 
Nem akkreditált képzőhelyen teljesített gyakorlat nem kerülhet elfogadásra a 
szakképzés részeként. 
 
 
 
Budapest, 2019. május 3. 
 
 
 
           Dr. Nyirády Péter 
                  igazgató 
            sk 
 


