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TÁJÉKOZTATÓ SZAKVIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSRŐL
ÉS SZAKVIZSGÁRA BOCSÁTÁSRÓL
Az alábbiakban pontokba szedtük a szakvizsgára történő jelentkezés és a szakvizsgára bocsátás
lépéseit. Kérjük, olvassa el figyelmesen a tudnivalókat és a leírt ügymenet szerint járjon el!
1.

Szakvizsgára

jelentkezni

a

Nemzeti

Vizsgabizottságnál,

a

honlapjukon

található

vizsganaptárban foglaltak szerint kell.
A vizsganaptár az alábbi linken érhető el:
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/ogyfk-vizsganaptar
A jelentkezési határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatójában kérik a benyújtandó dokumentumok között az Egyetem
által kiállított vizsgára bocsátó határozatot (abszolutórium), valamint a szakképzés teljesítésével
kapcsolatos adatokat igazoló lapot. Ezen dokumentumokat a Szak-és Továbbképzési Titkárság állítja
ki a szakképzési idő teljesítése után.
Mivel a jelentkezés határideje korábbi, mint szakképzési idejének lejárta, ezek a dokumentumok az
esetek többségében hiánypótlásként kerülnek beküldésre a Nemzeti Vizsgabizottság felé. A
szakvizsgára történő jelentkezése a hiánypótlás megküldését követően válik érvényessé.
2.

A szakképzési idő teljesítését követően, az abszolutórium kiállításához szükséges Szak-és
Továbbképzési Titkárságra benyújtandó dokumentumok:

 Fogorvosi diplomával megszerezhető szakképesítések leckekönyve az előírtaknak megfelelően
pontosan kitöltve, minden törzsképzési tanfolyam, valamint a kötelező egyetemi osztályos gyakorlat
igazolásával, a szükséges helyeken a tutor és konzulens által aláírva, lepecsételve
 Az abszolutórium kiadásának feltétele a konzulens indexben rögzített szakvizsgára bocsátó javaslata
 Szakképesítés megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő (36 hónap) teljesítésének igazolása, amihez
szükséges az „Igazolás szakképesítés megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő teljesítéséről” c.
nyomtatványt kitöltve benyújtani, cégszerűen aláírva
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Az „Igazolás szakképesítés megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő teljesítéséről” c. nyomtatvány
kizárólag a szakképzési idő teljesítését követően állítható ki, és a kiállítás dátuma is csak a
szakképzési idő lejártát követő dátum lehet.
Amennyiben a 36 hónap szakképzési időt több képzőhelyen teljesítette, úgy az igazolást
képzőhelyenként kérjük benyújtani. Az igazolást kérjük a szakképző hely vezetőjével, mint
munkáltatóval és a szakképzést végző oktatóval, mint tutor aláíratni és a képzőhely hivatalos
bélyegzőjével, valamint a tutor orvosi pecsétjével ellátni.
Amennyiben a képzőhely és a munkáltató nem azonos (kirendelés), úgy mind a képzőhely,
mind a munkáltató részéről szükséges a cégszerű aláírás és pecsét.
A 36 hónap szakképzési időbe csak az erre az időre esedékes fizetett szabadság, valamint a
jogszabályban feltüntetett, egyetem által történő elbírálás szerinti tevékenység (pl. ösztöndíj, külföldi
tanulmányút stb.) számítható be. Minden egyéb szüneteltetés (pl. betegállomány, GYED, GYES stb.)
letöltendő, azaz kitolja a szakképzési idő várható befejezésének időpontját.
Az abszolutóriumok kiadásához szükséges dokumentumok benyújtására legkésőbb a
szakképzési idő lejártát követő 30 naptári napig van lehetőség, a határidő elmulasztása a
138537/FOSZTT/2019. sz. Dékáni Határozatban foglaltak szerinti különeljárási díj befizetését
vonja maga után.
Hiányosan kitöltött index vagy igazolás benyújtása esetén az abszolutóriumot nem áll
módunkban kiállítani.



Költségtérítéses szakfogorvos jelöltek esetében benyújtandó továbbá a Titkárság által előzetesen
elkészített és kipostázott számla alapján teljesített 25.000 Ft-összegű eljárási díj befizetését igazoló
átutalási bizonylat másolata
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