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4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 

11. §  

6) Fogorvosi tevékenység 

önállóan csak fog- és 

szájbetegségek szakorvosi 

képesítés birtokában 

végezhető. 



Érdemes - e a 

szakorvosképzésben részt venni 

? 

• 1. finanszírozás (OEP, nincs nélküle 
TA,TB)  

• 2. bértábla (nem működik)  

• 3. felelősség megítélés (műhiba perek) 

• 4. később bejutni nehezebb 

• 5. segíti a piacképességet 

• 6. ami ma nem követelmény holnap azzá 
lehet 

• Új KKK 

 



Hatályos jogszabályok 2016. 
162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet: 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési 

rendszerről,a Rezidens Támogatási ösztöndíjról, valamint a 

fiatal szakorvosok támogatásáról. 

 

16/2010. (VI. 15.) EüM rendelet: 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés 

részletes szabályairól (többszörösen módosított) 

 

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

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés 

megszerzéséről(többszörösen módosított) 

 

 

http://www.sote.hu/download/inst145/korm.rend.122_2009
http://www.sote.hu/download/inst145/em.rendelet16_2010.iv.15
http://semmelweis-egyetem.hu/aok/files/2012/09/22_2012.doc


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

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési 

rendszerről… 

A képzés jogviszonya: 

5. § (1) A szakképzés teljesítése érdekében 

a) a támogatott szakképzés keretében a rezidens az ENKK-val 

közalkalmazotti jogviszonyt, 

b) 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. 
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Eütev. 7. § (2) bekezdés.  

Egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi 

jogviszonyokban kerülhet sor:12 

a) szabadfoglalkozás keretében, 

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként, (nem) 

c) társas vállalkozás tagjaként, 

d) közalkalmazotti jogviszonyban, 

e) munkaviszonyban, 

f)13 közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati 

jogviszonyban, 

g) szolgálati jogviszonyban, 

h)14 egyházi személyként vagy vallási tevékenységet 

végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen 

végző tagjaként, 

i) önkéntes segítőként, (nem) 

j)15 egyéni cég tagjaként. (nem) 
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300084.TV&celpara=17#lbj12id7a8b
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300084.TV&celpara=17#lbj13id7a8b
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300084.TV&celpara=17#lbj14id7a8b


Eütev.) 17. § (7)83  

Az első szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és klinikai 

szakpszichológusi szakképzésben részt vevő személynek a képzés ideje 

alatt, önkéntes segítői jogviszonyban végzett egészségügyi tevékenysége - 

a költségtérítéses képzésben részt vevő nem magyar állampolgár, valamint 

hontalanként elismert személy kivételével - a képzés megszerzéséhez 

szükséges szakmai gyakorlatként nem ismerhető el. 
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162/2015. VI.30 korm. rendelet 

17.§. (2) A támogatott (rezidensi keret számok)szakképzés 
keretében a következő keretszámok meghatározásra 

    kerül sor: 

 

f) Az egyetemi oktatói utánpótlást szolgáló az egyetem 
által betölthető szakfogorvosi, -… keretszámok 

  



Oktatói utánpótlás-biztosítása 2016. 



Kari Központi Gyakornoki 

rendszer 



Célja 

Dr. Tulassay Tivadar 
egyetemi tanár 

rektor 

Rektori Titkárság 

Tisztelt Rektor Úr! 

Karunkon a szakfogorvos képzés 2007. évben történt ellehetetlenítése az új „rezidens rendelet” 
következtében mélypontjára került. A fogorvosi diplomával megszerezhető szakképesítésre 
egyetlen egy államilag finanszírozott hely sem áll rendelkezésünkre. A Fogorvostudományi Kar 
vezetése az utánpótlás biztosításának felelősségétől, és kötelezettségétől vezérelve Kari Központi 
Gyakornoki rendszert kíván működtetni. A fogorvosi diplomával megszerezhető szakképesítések 
törzsképzésének időszakára, (26 hónap) 2010. szeptember 1-től, határozott időre „szakvizsga 
megszerzés” feladat megjelöléssel, Kari erőforrások átcsoportosításával - a 2010-ben végző 
fogorvostan hallgatók részére - álláshelyeket kívánunk létrehozni.  

A rendszer hatékony működése ugyanakkor már rövidtávon önfinanszírozóvá válhat, sőt szerény 
mértékben az Oktatási Centrum anyagi gondjain is enyhíthet.  

Kérem Rektor Urat kezdeményezésünk támogató tudomásulvételére. 

 

Budapest, 2010. április 9.                                                                       dr. Fejérdy Pál 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

 

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi 

Kara a 2016-ben végző fogorvosok számára - 

szakképesítés megszerzése törzsképzésének 

idejére (26 hónapra), 2016. szeptember 1-jével 

kezdődően - „Klinikai orvos” munkakörben 

állás pályázatot hirdet, az alábbiak szerint: 



Pályázhatnak: 

 

Akik fogorvosi diplomájukat 2016. évben szerzik, 

és diplomájuk „summa cum laude” vagy „cum 

laude” minősítéssel. 

Előnyt jelent a megpályázott munkahelyen végzett 

TDK aktivitás, demonstrátori tevékenység, 

Szakdolgozat készítés, Rektori Pályázat. 

 



Központi és Kari állások 

• 6 fő rezidens 

• ? fő Kari gyakornok 

• ? fő Klinikai gyakornok 

 

Dékáni tájékoztatás június 13.-án a 

záróvizsga teszt írás után, déli 12 óra kor.  



Költségtérítéses szakfogorvos képzés 



Költségtérítéses szakfogorvos képzés 



Költségtérítéses szakfogorvos képzés 

• 162/2015. VI.30 korm. rendelet: 

 

 

 

 

III. FEJEZET 

 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES SZAKKÉPZÉS 

14. A költségtérítéses képzés általános szabályai 

 

23. § Az egyetem minden év január 15-éig tájékoztatja az ENKK-t arról, hogy a 

megelőző évben hány fő kezdte meg költségtérítéses képzés keretében a 

szakképzést az egyetemmel létesített szakképzési megállapodás alapján. 



Információk 

• Munkaszerződés 

• „Akkreditált” képzőhely befogadó nyilatkozata 

• Tanulmányi Szerződés kötés a Karral 

• „Kirendelés” 

• Képzési díj 24 hónapra (jelenleg 60.000 Ft/hó) 

 

 



Rendszerbevételi eljárás: 
Mindenki számára kötelező aki a gyakorlati idejét  a Karon tölti. 

 

• Jelentkezési határidő 2016.júni 20-24. 

 

• Rendszerbe vételi eljárás 2016.július 5-6. és 7. 

 

• Követelmény rendszere (lásd. Honlap)  



A képzési követelmények  minden 

finanszírozási formában azonosak 

 



A diploma megszerzését követően egészségügyi tevékenység 

végzéséhez, az alábbi dokumentumok megszerzése szükséges: 

 

 

  

• orvosi alapnyilvántartásba vétel (www.enkk.hu) 

• (A további ügyintézéshez szükséges alapnyilvántartási számról, a határozat 

kézhezvétele előtt a kereso.eekh.hu oldalon tájékozódhat) 

  

• kamarai tagság létesítése (www.mok.hu) 

• orvosi működési nyilvántartásba vétel (www.enkk.hu) 

  

• Felhívjuk a figyelmet, arra hogy a továbbképzési kötelezettség a diploma 

megszerzésétől él, ezért a felsorolt dokumentumok kézhezvételét követően 

a www.oftex.hu (Orvosok Folyamatos Továbbképzése) portálon szükséges 

regisztrálnia a folyamatos továbbképzésre kötelezettek nyilvántartásába, 

kiválasztva az SE-FOG (Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar) 

képzőegyetemet. 

  
 

http://www.enkk.hu/
http://www.mok.hu/
http://www.enkk.hu/
http://www.oftex.hu/


 

 

www.semmelweis-egyetem.hu  

Oktatás,    Karok  Fogorvostudományi Kar,   

Fogorvostudományi Kar Szak-és 

Továbbképzési Titkárság 

 

 

 

 

 

• Az államilag finanszírozott központi gyakornoki képzésre történő jelentkezés: 

• - Tájékoztató 

• - a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet mellékleteivel 

• - Jelentkezési lap 

 

• A kari központi gyakornoki képzés: 

• - Pályázati felhívás 

• - Jelentkezési lap 

 

• Költségtérítéses szakorvosképzés: 

• - Jelentkezési lap 

• - Befogadó nyilatkozat 
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További Jogszabályok 

• 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet  

• az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési 

nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek 

tevékenységének engedélyezéséről 

• 2006. évi XCVII. törvény  

• az egészségügyben működő szakmai kamarákról 

• 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet  

• az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság 

vizsgálatáról és minősítéséről 

• 2000. évi II. törvény  

• az önálló orvosi tevékenységről 

• 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet  

• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 

• 20/1991. (XI. 5.) NM rendelet  

• az orvosi bélyegzőkről 

http://www.sote.hu/download/inst145/jogszab5_18_2007eum.rtf
http://www.sote.hu/download/inst145/jogszab7_97_2006tv.rtf
http://www.sote.hu/download/inst145/jogszab10_40_2004eszcsm.doc
http://www.sote.hu/download/inst145/jogszab11_2_2000tv.rtf
http://www.sote.hu/download/inst145/jogszab12_4_2000eum.rtf
http://www.sote.hu/download/inst145/jogszab15_20_1991nm.doc

