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4.sz. melléklet 
 
 
https://www.enkk.hu/index.php/hun/szakkepzes-tamogatasi-foosztaly/altalanos-
tudnivalok/rezidens-jogok-kotelezettsegek 
 
 
Az államilag támogatott szakképzéssel összefüggésben a rezidenseket megillető jogok és 

kötelezettségek 
 
 
Jogok 
 
 

1. A rezidenst megilletik az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény VI. 

Fejezetében meghatározott, egészségügyi dolgozókra vonatkozó jogok.  

2. A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek esetében a 

rezidensnek joga van az államilag támogatott szakképzésben részt venni  

3. Jogosult támogatott képzés keretében az elsődleges képzőhely megváltoztatására és a 

képzés ideje alatt történő szakváltásra a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendeletben 

meghatározott feltételek szerint. 

4. Jogosult a szakképzés megszakítására jogszabályban foglalt okok fennállása (pl. 

tudományos munka, gyermekvállalás, baleset vagy tartós betegség miatti 

keresőképtelenség stb.) esetén.  

5. Valamennyi, a szakképzésével kapcsolatban felmerülő ügyben, illetve problémájával a 

szakképzést koordináló egyetem (a továbbiakban: egyetem) szakképzésért felelős 

szervezeti egységén keresztül a szakma szerint illetékes grémium elnökéhez vagy az 

általa kijelölt grémiumi taghoz fordulhat segítségért, illetve konzultáció céljából.  

6. A rezidens a képzés során megszerezhető kompetenciák tekintetében egészségügyi 

tevékenységet szakmai felügyelet alatt végezhet.  

7.   Támogatott szakképzésben az adott szakképesítés képzési követelményeit 

meghatározó 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében előírt 

időtartamnak megfelelő ideig vehet részt. Az ÁEEK felé benyújtandó kérelemmel 

indokolt esetben (pl. szakváltás miatti képzés hosszabbodás) lehetőség van maximum 

12 hónappal a támogatott képzési időszakot meghosszabbítani. A kérelemről az ÁEEK 

jogosult dönteni. 

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

egészségügyi tevékenység végzésében. 
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Kötelességek 
 
 

1. A rezidens köteles betartani az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény VI. 

Fejezetében az egészségügyi dolgozókra vonatkozóan meghatározott 

kötelezettségeket.  

2. A rezidens köteles a szakképzésének teljes programját akkreditált egészségügyi 

szolgáltatónál teljesíteni.  

3. Gyakorlatait kizárólag érvényes képzési terve szerint kezdheti meg és végezheti. 

Köteles teljesítenie az adott szakképzés miniszteri rendeletben előírt programját, 

ideértve a képzés során teljesítendő tanfolyamokat, valamint az adott szakképzés 

tekintetében meghatározott beavatkozásokat, műtéteket és vizsgálatokat. 

4. Az egyetem által rendelkezésre bocsátott leckekönyvben köteles a tutorral igazoltatni a 

tutor által felügyelt minden egyes szakképzési elem, valamint az egyetem által 

meghatározott módon a képzési tervében foglalt ügyeletek és az előírt beavatkozások 

teljesítését.  

5. Köteles a képzési tervnek megfelelően végzett gyakorlatairól havi rendszerességgel, a 

tutor által aláírt teljesítés igazolást az egyetem által meghatározott helyre és időpontig 

eljuttatni.  

6. A képzési terv szerinti következő szakképzési elem teljesítését mindaddig nem 

kezdheti meg, amíg az adott szakképzési elem teljesítését leckekönyvében a tutor 

aláírásával nem igazolja. 

7. A leckekönyv kézhezvételét követően köteles félévente bemutatni leckekönyvét és 

munkanaplóját a szakma szerint illetékes grémiumnak. A képzési program egyes 

részeinek befejezésekor - az illetékes grémium részvizsgát írhat elő a rezidens 

számára.  

8. Köteles a szakképzést koordináló egyetem által meghatározottak szerint az elsődleges 

képzőhely vezetője által jóváhagyott képzési tervét megküldi az egyetem 

szakképzésért felelős szervezeti egységének. 

9. A törzsképzés maradéktalan, és hiánytalanul igazolt teljesítését követően köteles az 

egyetem szakképzésért felelős szervezeti egységének benyújtani a szakmai grémium 

elnöke által lezárt szakképzési leckekönyvet (a grémium előírása alapján egyes 

szakképzések esetében a munkanaplót is), valamint a törzsképzés időtartamára 

vonatkozó munkáltatói igazolást, mely tartalmazza a szabadság és egyéb távollétek 

időtartamát, ellenőrzés céljából. 
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10. Köteles az abszolutórium kiállításához: a leigazolt gyakorlatokat tartalmazó 

leckekönyvet, a munkanaplót és a teljes szakképzési időre vonatkozó, a távolléteket 

és szabadságokat tartalmazó munkáltatói igazolást, a rendeletben előírt szakképzési 

elemek teljesítése után benyújtani a Szak- és Továbbképzési Központba. 

11. Köteles az államilag támogatott szakképzés megszüntetése esetén nyilatkozni arról, 

hogy a szakképzés teljesítését be kívánja-e fejezni. Amennyiben az államilag 

támogatott szakképzését jogszabályban foglalt határidőben nem fejezi be, köteles a 

szakképzéshez nyújtott állami támogatás visszafizetésére.  

 

 

A szakképzéssel összefüggő legfontosabb szabályozók: 

 

- az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. 

törvény 

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

- az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási 

Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. 

(VI. 30.) Korm. rendelet 

- az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. 

(IX. 14.) EMMI rendelet 

- a szakképzést koordináló egyetemmel kötött szakképzési megállapodás 

 

Budapest, …………………………………. 
 
 
 

……………………………………....... 
szakképzésben résztvevő fogorvos (rezidens) 

aláírása 
 


