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Iktatószám..................... 

 

SZAKKÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS 

(hatályos: 2018.09.01-jétől) 

magyar állampolgársággal rendelkezők első szakképesítés megszerzésére irányuló költségtérítéses 

egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésre 

 

 

amely létrejött egyrészről  

 

a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar (székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26.), mint 

orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézmény oktatási szervezeti egysége  

- a továbbiakban: Kar, 

 

 

másrészről  

…………………………………………. 

szakorvosképzésben résztvevő személy neve 

(nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni) 

 

pecsétszám:  ……………………………………………………… 

születési neve:  ……………………………………………………… 

születési hely, idő:  ……………………………………………………… 

anyja neve:  ……………………………………………………… 

lakcím:   ……………………………………………………… 

értesítési cím:  ……………………………………………………… 

- a továbbiakban: jelölt    

 

között, 

 

a Kar által az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási 

Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI.30.) 

Kormányrendeletben, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes 

szabályairól szóló többször módosított 16/2010. (IV. 15.) EüM rendeletben, valamint az 

egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX.14.) EMMI 

rendeletben (a továbbiakban: jogszabályok) foglaltak szerint a 

 

 

…………………………………………………………. 

szakképesítés 

 

megszerzésére irányuló költségtérítéses szakképzésben történő részvétel feltételeiről, az alábbiak 

szerint. 
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1. Az első szakorvosi és szakpszichológusi képzésben költségtérítéses szakképzésben jelöltként a 

hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a külföldi bizonyítványok és 

oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert, az adott szakképesítés megszerzéséhez 

megfelelő végzettséget igazoló oklevéllel rendelkező, a szakképzésre az egyetemmel 

szakképzési megállapodást létesített személy vehet részt.  

2. A költségtérítéses szakképzés keretében a jelölt a munkáltatóval – az egészségügyi tevékenység 

végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 17. § 

(7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az Eütev. 7. § (2) bekezdés a) vagy c)–i) pontja 

szerinti foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít. 

3. A jelölt képzési terve a jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

4.  A jelölt és a Kar között a jelen Megállapodás aláírásának napjával szakképzési jogviszony 

keletkezik.  

 

 

I.  A jelöltre vonatkozó rendelkezések 

 

I.1. A szakképzés időtartama tárgyában 

A jelölt tudomásul veszi, hogy 

I.1.1. A szakképzés kezdő időpontja a szakképzési jogviszony létrejöttének napja.  

I.1.2. Költségtérítéses szakképzésben az adott szakképesítés képzési követelményeit meghatározó 

22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében előírt időtartamnak megfelelő ideig 

vehet részt. 

I.1.3. A szakképzési idő igazolásához a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 11.§-ában meghatározottak 

szerint a jelölt abban az esetben teljesíti, ha a szakképzési idő teljes időtartamában 

a)  teljes munkaidejű foglalkoztatásban áll, vagy 

b) olyan foglalkoztatásban áll, ahol a munkavégzési kötelezettsége – a szakmai tevékenység 

jellegére figyelemmel – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló jogszabályban foglalt munkaidő-

kedvezményre figyelemmel a kötelezően a munkahelyen töltendő idő tartamát eléri. 

I.1.4. Az idegsebészet, valamint az ortopédia és traumatológia szakképesítések kivételével az alap 

szakképesítések a Kar döntése alapján részmunkaidőben is teljesíthetők,  

a) a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozást segítő ellátás (korábban:  

   gyermekgondozási segély) jogosultsági ideje alatt, valamint a jogosultság megszűntét követő  

   öt évben, valamint 

  b) nappali tagozatos képzés keretében doktori fokozat megszerzésének ideje alatt. 

  

 Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a szakképzési idő annyival hosszabbodik meg, hogy 

megfeleljen a teljes munkaidejű foglalkoztatásra a jogszabályban előírt képzési időtartamnak 

és feltételeknek. 

 

I.2. A szakképzés helye vonatkozásában: 

A jelölt tudomásul veszi, hogy 

I.2.1. Szakképzésének teljes programját akkreditált egészségügyi szolgáltatónál (továbbiakban: 

képzőhely) köteles teljesíteni.  

I.2.2. Köteles teljesen, vagy részben akkreditált munkahelyén teljesíteni valamennyi szakképzési 

elemet, amelyre az akkreditált. 
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I.2.3. Amennyiben munkahelye nem akkreditált valamely szakképzési elem biztosítására, azt a jelölt 

másik, az adott szakképzési elem vonatkozásában akkreditált egészségügyi szolgáltatónál (a 

továbbiakban: külső képzőhely) teljesíti. 

I.2.4. Gyakorlatait kizárólag érvényes képzési terve szerint kezdheti meg és végezheti.  

1.2.5. A képzési terve szerinti képzőhelyek, illetve időpontok módosítására kizárólag indokolt esetben 

van lehetőség, az alábbiak szerint: 

 I.2.5.1. a jelölt írásbeli kérelme alapján, a Kar által méltányolhatónak ítélt okból az I.8.1. 

pontban foglalt eljárásrend szerint, azzal, hogy előre nem látható körülmények bekövetkezése 

esetén, valamint 

 I.2.5.1. a szakképzési terv szerinti képzést ellehetetlenítő, az adott képzőhely 

akkreditációjában történt változás miatt a kérelem benyújtására szabott határidő nem érvényes. 

 

I.3. A képzés teljesítése vonatkozásában: 

A jelölt tudomásul veszi, hogy 

I.3.1. A képzés során megszerezhető kompetenciák tekintetében egészségügyi tevékenységet 

szakmai felügyelet alatt végezhet.  

 Munkáját közvetlenül a tutor felügyeli, aki folyamatos szakmai segítséget nyújt az 

egészségügyi tevékenység végzésében.  

I.3.2. Teljesítenie kell az adott szakképzés miniszteri rendeletben előírt programját, ideértve a képzés 

során teljesítendő tanfolyamokat, valamint az adott szakképzés tekintetében meghatározott 

beavatkozásokat, műtéteket és vizsgálatokat. 

I.3.3. A képzési terv szerinti következő szakképzési elem teljesítését mindaddig nem kezdheti meg, 

amíg az adott szakképzési elem teljesítését leckekönyvében a tutor aláírásával nem igazolja. 

I.3.4. Részt vesz az elméleti program végrehajtására biztosított képzésben és az egyes szakképesítések 

képzési követelményeit meghatározó miniszteri rendelet alapján szervezett kötelező 

tanfolyamokon.  

 Tudomásul veszi, hogy a transzfúziós és a törzsképzési tanfolyamokon való részvétel nem 

halasztható el, amennyiben a kar e szerződés II.2.9. pontjában foglalt elektronikus úton történő 

értesítési kötelezettségének eleget tett.  

I.3.5. Képzési terve képzési elemenként tartalmazza a képzés során szakmai ismeretekhez szükséges 

ügyeleti tevékenység mértékének meghatározását.  

I.3.6. A képzési program egyes részeinek befejezésekor - az illetékes grémium részvizsgát írhat elő.  

I.3.7. A szakorvos képzés miniszteri rendeletben meghatározott képzési elemeinek akkreditált 

képzőhelyen történt teljesítése a 162/2015(VI.30) Korm. rend. 6.§-ában foglalt szerint akkor 

fogadható el, ha a képzési elem teljesítése során igénybe vett szabadság vagy betegszabadság 

időtartama 

- 1–4 hónap időtartamú képzési elemnél az adott képzési elem egyötöd részét, 

- 5–12 hónap időtartamú képzési elemnél az egy hónapot, 

- 12 hónap időtartamot meghaladó képzési elemnél arányosan az éves rendes szabadság  

          mértékét nem haladja meg. 

I.3.8. Amennyiben az I.3.7. pontban meghatározott időtartamot a képzési elem teljesítése során 

igénybe vett szabadság vagy betegszabadság időtartama meghaladja, az adott képzési elem a 

szabadság vagy betegszabadság időtartamának megfelelő azon szakterület szerinti gyakorlati 

idő igazolásával ismerhető el, amelynek elismerésére a szabadság vagy betegszabadság miatt 

nem került sor. 
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I.4. A képzési időbe történő beszámítás vonatkozásában 

A jelölt tudomásul veszi, hogy 

I.4.1.  A 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 12.§ (6)-(8) és (12) bekezdése szerinti beszámításokat – 

külföldön töltött gyakorlati idő, PhD tanulmányok, szakképzés megkezdése előtt magyarországi 

egészségügyi szolgáltatónál teljesített gyakorlati idő – írásban kérheti a kartól. A beszámításról 

az illetékes szakmai grémium javaslata alapján a kar dékánja dönt a jogszabályban 

meghatározottak alapján.  

I.4.2. A Kar dékánjának – a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 12. § (6)-(7) bekezdése szerinti – 

elsőfokú döntése ellen a jelölt jogorvoslati kérelemmel élhet az egyetem rektorához a döntésről 

szóló határozat kézhezvételétől számított l5 napon belül. 

I.4.3. A katonai vagy polgári szolgálat abban az esetben minősül szakgyakorlati időnek, ha azt a 

választott szakképesítésnek megfelelő, szakképző hellyé minősített képzőhelyen töltötte. 

 

I.5. A szakképzés teljesítésének megszakítása vonatkozásában 

A jelölt tudomásul veszi, hogy 

I.5.1. A szakképzés teljesítése írásbeli bejelentés alapján a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. § -

ában foglaltak szerint 

I.5.1.1. a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 

kormányrendeletben szabályozott, illetve más, állami vagy külföldi ösztöndíjjal 

támogatott tudományos munka, 

I.5.1.2. a szülési szabadság, 

I.5.1.3. a csecsemőgondozási díjra, a gyermekgondozási segélyre és a gyermekgondozási díjra 

való jogosultság, 

I.5.1.4. baleset, tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség, 

I.5.1.5. 10 éven aluli beteg gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni 

ápolása, gondozása, vagy 

I.5.1.6. rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a 

polgári szolgálat teljesítése 

esetén teljes időtartamára megszakítható. 

I.5.2. A képzésbe történő visszatérésének szándékát – az I.5.1.1. pontban foglalt esetek kivételével – 

legkésőbb 30 nappal annak tervezett kezdő dátuma előtt a Kar dékánjának írásban kell 

bejelenteni. 

I.5.3. Fentieken kívül csak méltányolható, a jelölt egészségi állapotában vagy családi körülményeiben 

bekövetkező okból, előzetesen meghatározott időtartamra szakítható meg. A méltányolható ok 

elfogadásáról a Kar dékánja dönt. 

 

I.6. A teljesítés igazolása vonatkozásában 

A jelölt tudomásul veszi, hogy  

I.6.1. Az egyetem által rendelkezésre bocsátott leckekönyvben a tutorral igazoltatnia kell az általa 

felügyelt minden egyes szakképzési elem teljesítését, a képzési tervében foglalt ügyeletek, a 

munkanaplóban pedig az előírt beavatkozások teljesítését.  

I.6.2. Lehetőség szerint elősegíti, hogy az egyes képzőhelyek a számukra jogszabályban előírt 

határidőn belül – a tárgyhót követő hónap 5. napjáig – a szakképzési elem, valamint a tutori 

feladat teljesítésének igazolását a Karnak eljuttassák. 
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I.7. A jelölt kötelezettségei a szakképzésért felelős egyetemmel 

A jelölt tudomásul veszi, hogy  

I.7.1. A szakképzésért felelős SE Általános Orvostudományi Karával folyamatosan kapcsolatot tart. 

  Valamennyi, a szakképzésével kapcsolatban felmerülő ügyben, illetve problémájával a Kar 

Dékáni Hivatal Szakképzési Tanulmányi Osztályán keresztül a Kar dékánjához, a szakma 

szerint illetékes grémium elnökéhez vagy az általa kijelölt grémiumi taghoz fordulhat 

segítségért, illetve konzultáció céljából.  

I.7.2. Bemutatja a Kar által meghatározott, a szakképzés jogszabálynak megfelelő teljesítését igazoló 

dokumentumait, az alábbiak szerint: 

I.7.2.1. Félévente bemutatja leckekönyvét és munkanaplóját a szakma szerint illetékes 

grémiumnak, amely az előmenetel általa megítélt mértékének függvényében az I.3.6. 

pont szerinti részvizsga letételét írhatja elő. 

1.7.2.2. A törzsképzési idő vége előtt legkésőbb 1 hónappal a speciális képzési időre 

vonatkozó, a munkahelyi vezetője által jóváhagyott képzési tervét megküldi a Dékáni 

Hivatal Szakképzési Tanulmányi Osztályának. 

 I.7.2.3. A törzsképzés maradéktalan, és hiánytalanul igazolt teljesítését követő 15 

munkanapon belül a Kar Dékáni Hivatal Szakképzési Tanulmányi Osztályának 

benyújtja a szakmai grémium elnöke által lezárt szakképzési leckekönyvet és 

munkanaplót, törzskönyvezés céljából. Ezt követően a dokumentumokat a Kar postai 

úton eljuttatja, vagy igény esetén személyesen átadja a jelöltnek. 

 I.7.2.4. A szakképzés valamennyi elemének teljesítését követő 3 munkanapon belül az 

abszolutórium kiállítása céljából Kar Dékáni Hivatal Szakképzési Tanulmányi 

Osztályának benyújtja a szakképzési leckekönyvet és munkanaplót, a teljes képzési 

időre vonatkozó munkáltatói igazolását, valamint a keresőképtelen állományban töltött 

időről szóló igazolást.  

  A Szakképzési Tanulmányi Osztály a Kar a grémium elnöke által lezárt és a dékán 

által aláírt leckekönyvet és munkanaplót postai úton eljuttatja, vagy igény esetén 

személyesen átadja a jelöltnek. 

I.7.3. A dokumentumok benyújtására vonatkozó határidők be nem tartásából eredő minden 

következmény a jelöltet terheli.  

 

 

I.8. Módosítások vonatkozásában 

A jelölt tudomásul veszi, hogy 

I.8.1. Minden, a szakképzéssel kapcsolatos, azt befolyásoló vagy módosító kérelmet a munkahelyi 

vezetőjének hozzájáruló nyilatkozatával, a Kar Dékáni Hivatal Szakképzési Tanulmányi 

Osztályán keresztül, írásban kell benyújtani, legkésőbb 30 nappal a módosítás tervezett 

időpontja előtt.  

 A kérelem szakmai szempontból történő elbírálásáról a Kar dékánja az illetékes szakmai 

grémium javaslata alapján dönt. 

I.8.2. A kérelem érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül, amennyiben az a módosítás tervezett 

időpontját megelőző 30 napon belül kerül benyújtásra a Kar Dékáni Hivatal Szakképzési 

Tanulmányi Osztályához. 

I.8.3. A személyes, illetve elérhetőségi – különösen e-mail cím – adatainak változásáról az annak 

bekövetkezését követő 5 napon belül köteles írásban tájékoztatni a Kar Dékáni Hivatal 

Szakképzési Tanulmányi Osztályát, személyes adatok vonatkozásában az igazoló 

dokumentumok (személyazonosító, lakcímkártya) másolatának egyidejű megküldésével.  
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II. A Karra vonatkozó rendelkezések 

II.1. A képzési terv vonatkozásában 

A Kar 

II.1.1. A jelölt által a munkahelyi vezetője által jóváhagyott képzési terv tervezetet, a hatályos 

jogszabályok figyelembe vételével ellenőrzi, majd az illetékes szakmai grémium javaslata 

alapján jóváhagyja. 

 Ennek keretében  

 II.1.1.1. dönt a miniszteri rendelet alapján biztosítható mentességek, beszámítható képzési 

elemek tekintetében,  

 II.1.1.2. képzési elemenként meghatározza a képzés során elsajátítandó szakmai ismeretekhez 

szükséges ügyeleti tevékenység mértékét. 

II.1.2. A jelen Megállapodás létesítésével egyidőben a jelölt rendelkezésére bocsátja a Kar dékánja 

által jóváhagyott képzési tervet. 

II.1.3. A szakképzési program megszervezése keretében a Kar a dékánja által jóváhagyott képzési 

tervet, illetve ennek szükség esetén, az I.2.6. pont szerint módosított változatát elektronikus úton 

a munkáltató, az esetleges további külső képzőhely(ek), valamint a szakmai grémium elnökének 

rendelkezésére bocsátja, azzal hogy a jelölt a képzési terv eredeti példányát a jelen szerződés 

aláírásakor átveszi, ezt követően ez ezzel kapcsolatos mindennemű módosítás elektronikus úton 

kerül kézbesítésre. 

 

II.2. A képzés teljesítésével és felügyeletével kapcsolatban 

A Kar 

II.2.1. A Kar a jelen Megállapodás alapján irányítja és felügyeli a jelölt képzését. 

II.2.2. A 162/2015. (VI. 30.) Kormányrendelet 10. § c) bekezdésében meghatározott intézményekkel  

          együttesen felel a szakképzés elméleti és gyakorlati programjának végrehajtásáért. 

II.2.3. Az illetékes szakmai grémiummal, a munkáltatóval, valamint az esetleges további 

képzőhelyekkel való szoros kapcsolattartással és az ott folyó szakképzési tevékenység 

ellenőrzésével biztosítja a képzési program szakmai színvonalát. 

II.2.4. A jelölt képzésével kapcsolatos, írásban benyújtott észrevételeit a Kar továbbítja az adott 

témában illetékes helyre.  

II.2.5. Az illetékes szakmai grémiummal együttműködve figyelemmel kíséri a jelölt előmenetelét, 

szükség esetén intézkedik az esetleges hiányok pótlásáról. 

II.2.6. A szakmai grémium által esetlegesen előírt részvizsga esetén, annak eredményének 

függvényében megteszi a szükségessé váló intézkedéseket. 

II.2.7. A Dékáni Hivatal Szakképzési Tanulmányi Osztályán keresztül szorosan együttműködik a 

szakmai grémiummal, és támogatja annak munkáját. 

II.2.8. Az illetékes szakmai grémium által a szakképzés végén lezárt leckekönyv és munkanapló, 

valamint a grémium ennek alapján adott javaslata figyelembe vételével, a képzési program 

teljesítését abszolutórium kiállításával igazolja, amely a szakképzés jogszabálynak megfelelő 

teljesítésének igazolására szolgál. 

II.2.9. Kötelezettséget vállal arra, hogy a transzfúziós és a törzsképzési tanfolyamok időpontjáról 

legkésőbb 45 nappal annak kezdő időpontja előtt a jelöltet elektronikus úton értesíti. 
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III. Pénzügyi rendelkezések 

III.1. A jelölt kötelezi magát arra, hogy a számára előírt szakképzési program teljes idejére a kar által a 

jelen szerződés 3. sz. mellékletében foglalt részletezés szerint megállapított szakképzési díj 

befizetését / átutalását a kar számlájára minden hónap 5. napjáig az aktuális hónap képzési 

költségét teljesíti. 

III.2. A jelölt tudomásul veszi, hogy amennyiben a III.1. pont szerinti fizetési kötelezettségét nem 

teljesíti az adott határidőig, a tárgyhónapban végzett gyakorlata nem teljesítettnek minősül 

mindaddig, amíg fizetési kötelezettségének utólag történő teljesítését nem igazolja. 

III.3. Amennyiben a jelölt fizetési kötelezettségeinek 6 egymást követő hónap vonatkozásában nem 

tesz eleget, a jelen szerződés hatályát veszti. 

III.4. A szakképzésnek a jelölt 1.5.1. pont szerinti írásos bejelentése alapján történő megszakításának 

időtartamára a jelölt szakképzési díjat nem fizet.  

III.5. A felek kötelezik magukat arra, hogy amennyiben a szerződés IV.2. pont szerinti felmondásának 

időpontjában a jelöltnek szakképzési díj befizetési kötelezettsége áll fenn, vagy a karnak 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik, azt a szakképzési szerződés megszűnésétől számított 

legfeljebb 30 napon belül rendezik. 

III.6. A jelölt tudomásul veszi, hogy az általa teljesített szakképzési elemek igazolását a kar kizárólag 

a III.1 – III.5. pontok szerinti fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítését követően adja 

ki. 

 

IV. Záró rendelkezések 

IV.1. A jelen Megállapodás a Kar által a jelölt számára kiállított abszolutórium annak kiállításának 

napján hatályát veszti. 

IV.2. A Megállapodás hatályának az 1. pontban említett megszűnését megelőzően a Megállapodás 

bármely fél részéről egyoldalú, írásba foglalt nyilatkozattal felmondható – a munkáltató 

egyidejű, írásban történő tájékoztatása mellett –, amennyiben a másik fél a szakképzési 

megállapodásban vállalt, illetve a hatályos jogszabályok által rárótt kötelezettségeinek nem tesz 

eleget, azokat jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a 

szakképzési Megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítését lehetetlenné teszi. 

IV.3.  A jelölt kijelenti, hogy a Megállapodást elolvasta, tartalmát megértette, s jelen megállapodás 

aláírásával elismeri, hogy szakképzési tervét átvette.  

IV.4. A jelölt tudomásul veszi, hogy a meghatározott feltételek és időpontok be nem tartása a Kar 

jogszabályi kötelezettségének teljesítését veszélyezteti, ami a jelölt szakképzésének 

meghiúsulását is eredményezheti. 

IV.5. A szakképzéssel kapcsolatos minden, a jelen Megállapodásban nem érintett kérdésben a 

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendeletben, a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendeletben, valamint a 

22/2012. (IX.14.) EMMI rendeletben, illetve ezek esetleges további módosításaiban foglaltak az 

irányadók. 
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Készült 3 eredeti példányban, amelyekből egy-egy példány illeti a jelöltet, a Kart, és a munkáltatót 

 

Budapest, ……………… 

 

 

 

…………………………………….    …….………..……………............... 

Dr. Bereczki Dániel                       jelölt aláírása  

   

szakképzésért felelős dékánhelyettes    

Semmelweis Egyetem      

Általános Orvostudományi Kar  

                        

 

   P.h.       P.h. 

 

 

 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet Jelölt képzési terve 

2. sz. melléklet Nyilatkozat e-mail cím változás bejelentési kötelezettségről 

3. sz. melléklet        Szakképzési díj befizetési kötelezettség 


