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Egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképzés célcsoportjai

Orvosok,

Fogorvosok,

Gyógyszerészek,

Klinikai szakpszichológusok.



Szakképzés formája

Támogatott szakképzés

A központosított rendszerben a rezidensek bére
központi költségvetési forrásból kerül biztosításra,
munkáltatójuk az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ , amely a munkáltatói jogköröket a képző
intézményekkel (kórházakkal), mint „elsődleges
képzési” helyekkel megosztva gyakorolja.

Költségtérítéses szakképzés 



Támogatott rezidens kapcsolata

Rezidens

Felsőoktatási intézmény
(pl. SZTE)

ÁEEK és

akkreditált elsődleges képzőhely
(pl. SE KK, kórházak stb.)

Szakképzési 
jogviszony

Munkáltatói 
jogviszony

Grémiumvezető Tutor



Munkáltató

- ÁEEK 

- egészségügyi szolgáltató (elsődleges képzőhely)

költségtérítéses képzésben résztvevő jelöltet a képzés 

teljes időtartama alatt foglalkoztató, a szakképzésre 

akkreditált egészségügyi szolgáltató



Elsődleges képzőhely

a támogatott szakképzésben a szakorvos képzésért 

felelős egészségügyi államigazgatási szerv által a 

szakképzés lefolytatására munkavégzési helyként 

elsődlegesen kijelölt akkreditált egészségügyi 

szolgáltató 



Szakképzés oktatói

Grémiumvezető: a szakterület egyetemi 

képviselője, adott szakterület szakképesítésével és 

minősítéssel rendelkező személy

Tutor: adott szakterületen minimum 3 éve 

megszerzett szakképesítéssel, szakmai 

tapasztalattal rendelkező személy, aki az ÁEEK 

által vezetett tutori névjegyzékben szerepel.



Jelölt (rezidens)

A hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy 

honosított, vagy a külön jogszabály szerint elismert, a 

szakképesítés megszerzéséhez megfelelő végzettséget 

igazoló oklevéllel rendelkező, a szakképzésre az 

egyetemmel szakképzési megállapodást létesített 

személy.



Keretszámok típusai

▶ kiemelt  szakorvosi  szakmák  (honvéd-, katasztrófa és 

rendvédelem orvostan, idegsebészet,  plasztikai és égés 

sebészet),

▶ előző pontba nem tartozó  szakorvosi szakképesítések 
keretszámai fővárosi és megyénkénti bontásban,

▶ a kórházi-klinikai szakgyógyszerészi szakképzés országos 

keretszáma,

▶ a háziorvostan szakképzés keretszáma egyetemenként,

▶ a  házi  gyermekorvosi  ellátás  biztosítása  érdekében  
betölthető  országos keretszám (csecsemő- és 

gyermekgyógyászat szakmában) és

▶ az  egyetemi  oktatói  utánpótlást  szolgáló,  az  egyetemek  

által  betölthető szakfogorvosi,  – a  kórházi-klinikai  
szakgyógyszerész  kivételével  – szakgyógyszerészi és 

szakpszichológusi keretszámok.



Keretszámok

http://semmelweis.hu/szakkepzes/a-szakkepzesrol/2018-evi-tavaszi-keretszamok-megpalyazhato-szakorvosi-allashelyek



Semmelweis Egyetem (egészségügyi szolgáltat által meghírdetett rezidensi helyek)

Más egészségügyi szolgáltatók által meghírdetett rezidensi helyek: 

https://www.enkk.hu/index.php/hun/szakkepzes-tamogatasi-foosztaly/rezidens/ures-allashelyek 



A központi foglalkoztatású rezidens 

alkalmazása I.

1.
PÁLYÁZAT

•Az egészségügyi szolgáltató által PÁLYÁZAT útján elnyert szakképzési helyek 
kihirdetése, eü szolgáltatók – SE SZTI

•az egyetem által PÁLYÁZAT NÉLKÜL (egyetemi utánpótlás és egyetemhez 
allokált) betölthető helyek kihirdetése. SZTI

2.
JELENTKEZÉS

•az egészségügyi szolgáltatónál JELENTKEZÉS a kiírt álláshelyre eü szolgáltatók –
SE SZTI

•amennyiben  rendszerbevételi eljárásra kerül sor jelentkezés a TÁJÉKOZTATÓ 
szerint

3. 
DÖNTÉS I.

•az egészségügyi szolgáltató döntése az álláshelyről, ha SIKERES pályázó, akkor 
SZÁNDÉKNYILATKOZAT kitöltése eü szolgáltatók – SE SZTI 

•Rendszerbevételi eljárás, annak szabályai szerint (háziorvostan szakma)



A központi foglalkoztatású rezidens 

alkalmazása II.

4.
DÖNTÉS II.

•szándéknyilatkozat megküldése az ÁEEK-nak, ahol DÖNTÉS és HATÁROZAT a 
központi foglalkoztatásról; annak megküldése az egészségügyi szolgáltatónak 
és a Jelöltnek, a KINEVEZÉS KEZDEMÉNYZÉSE eü szolgáltatók – SE SZTI

5.
MUNKAVISZONY

•a munkaviszony létesítése, mely központilag az ÁEEK-val jön létre, azonban az 
egészségügyi szolgáltatóhoz vagy a SE Szak- és Továbbképzési Igazgatósághoz 
kell leadni az alább felsorolt és nevesített formai előírású dokumentumokat



A központi foglalkoztatású rezidens 

alkalmazása III.

LEADANDÓ

DOKUMENTUMOK

•Személyazonosító igazolvány másolat
•Lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolat
•TAJ kártya másolat
•Adókártya másolat
•Diploma másolat (általános orvosi, gyógyszerészi, stb.)
•Nyelvvizsga másolat
•Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolat
•Előző munkaviszony igazolások (kilépőpapírok) másolatai

(ha volt előző munkahely)
•Nyilatkozat 16 éven aluli eltartott gyermekek számáról
•Egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményét igazoló dokumentum
•Személyi adatlap 
•Tudományos fokozat igazolása
•Egyéb végzettségeket igazoló dokumentumok hitelesített másolatai
•Bankszámlaszám, bank megnevezése
•Kamarai tagság igazolása
•Működési nyilvántartásba vétel igazolása



A központi foglalkoztatású rezidens 

alkalmazása IV.

6.
SZAKKÉPZÉSI 
SZERZŐDÉS, 

KÉPZÉSI TERV

A KINEVEZÉS kézhez vételét követően azonnal a választott egyetem megfelelő 
karán a Dékáni Hivatal szakképzési csoportját fel kell keresni:
• a kitöltött és grémiumvezető által elfogadott egyéni SZAKKÉPZÉSI TERVVEL, 

hogy  SZAKKÉPZÉSI SZERZŐDÉS létrejöjjön.

A SZAKKÉPZÉSI SZERZŐDÉS DÁTUMA A SZAKKÉPZÉS KEZDETÉNEK 
IDŐPONTJA!



Alapnyilvántartásba vétel

▶Az egyetem kezdeményezi

▶Elküldi a végzett hallgatók adatait az 
alapnyilvántartást vezető intézménynek:

▶ÁEEK végzi

▶Az alapnyilvántartásba vétel során mindenkinek lesz 
egy alapnyilvántartási száma

= PECSÉTSZÁM

Az alapnyilvántartás célja a megszerzett szakképesítés

közhiteles tanúsítása.



Mit kell Nektek intézni? 

Minden mást...



Minden más...

Okmányok…

Pecsét felvétel

Működési nyilvántartás – ÁEEK

Vény igénylés / www.oep.hu (Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő)

Fianszírozott eü. Szolgáltató orvosa

Pro Familia

http://www.oep.hu/


Szabadság beszámítása

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.



Részmunkaidős teljesítés

Az idegsebészet, valamint az ortopédia és traumatológia 

szakképesítések kivételével.

▶ gyermekgondozási díj (GYED)és a gyermekgondozási 

segély (GYES) jogosultsági ideje alatt, valamint a 

jogosultság megszűntét követő 5 évben,

▶ nappali tagozatos képzés keretében doktori fokozat 

megszerzésének ideje alatt, vagy

▶ újabb alap, vagy ráépített szakképesítés teljesítésének ideje 

alatt

(az egyetem döntése alapján)



Ügyeleti tevékenység

A törzsképzési idejét töltő szakorvos jelölt ügyeleti 

tevékenységbe csak abban az esetben vonható 

be, ha legalább 3 hónapot eltöltött saját 

szakterületén ÉS tutora hozzájárul.

Elsődleges képzőhellyel létesített szellemi 

szabadfoglalkozású jogviszony keretében 

megbízási szerződéssel végezhető.



Ösztöndíjak

- Markusovszky Lajos Ösztöndíj - szakorvosjelölt

- Méhes Károly Ösztöndíj – csecsemő és gyermekgyógyász 

- Gábor Aurél Ösztöndíj – oxyologia – sürgősségi orvostan

- Hiányszakma ösztöndíj

- Flór Ferenc - honvéd-, katasztrófa és rendvédelem orvostan

- Than Károly ösztöndíj – szakgyógyszerész jelölt 

havi nettó xxx.xxx Ft

szakképesítésének megszerzése után az Ösztöndíj folyósítása 

időtartamának megfelelő ideig itthon kell dolgozni

vállalni kell hogy nem fogad el paraszolvenciát



Szakorvosképzés struktúrája

TÖRZSKÉPZÉSI PROGRAM
[24 hónap]

SZAKGYAKORLATI KÉPZÉS
[legtöbb szak esetén 36 hónap]

ÉS! Az egyes szakorvosi alap-és ráépített szakképesítések során a 
szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő beavatkozások, 

műtétek, vizsgálatok

Képzés kizárólag szakképzésre akkreditált 
képzőhelyen történhet!



Törzsképzési program

▶ Sürgősségi betegellátási gyakorlat:

▶ gyakorlat Intenzív Terápiás Osztályon

▶ SBO gyakorlat (II. vagy III. progresszivitás)

▶ transzfúziós tanfolyam (?)

▶ OMSZ mentőgyakorlat

▶ Szakspecifikus törzsképzés

▶ Tanfolyamok 

▶ 1 hó törzsképzési tanfolyam KÖTELEZŐ!



Magyar Rezidens Szövetség

Ha nem csinálunk semmit, nem történik semmi.

rezidens@gmail.com +36704238878 www.rezidens.hu

mailto:rezidens@gmail.com
http://www.rezidens.hu/


2011

Felmérések… Felügyelet nélkül



Felmérések… Felügyelet nélkül

2016

2016



Pályaválasztás

Egzisztenciális szempontok

Szakképzés minősége

Munkakörnyezet



Szakképzés minősége

Személyes tájékozódás a munkahelyi vezetőnél, kórházban

Személyes informális találkozó helyi rezidensekkel

▶ Tanítják őket?

▶ Elengedik kötelező gyakorlatokra?

▶ Jól érzik magukat?



Munkakörnyezet

Ügyeletek száma

Ügyeletek során haza lehet-e menni?

ÜGYELET SORÁN SZEMÉLYES SZAKORVOSI FELÜGYELET MEGLÉTE?

Jó a hangulat az osztályon?



Egzisztenciális szempontok

Milyen ösztöndíjra vagy jogosult szakma és munkahely alapján? 

Hiányszakmák!

Utazási költségtérítés

Lakhatás támogatása

Fizetéskiegészítés



Take home…

Az állam azért fizet, hogy jó szakorvosokat képezzenek 
belőled

Piac szabályoz

Álláskeresési szempontok meghatározása

1338 keretszám / 809 betöltött szakorvosi keretszám / 
500 a négy egyetemi városban 

Személyes kapcsolat

Személyes felmérés



A Szakképzésbe bekapcsolódás 5 lépése

a Semmelweis Egyetem által meghírdetett rezidensi helyekre

a lépések ügyintéző Megjegyzés

0.
az egészségügyi szolgáltató (Semmelweis Egyetem) pályázata a 
támogatott rezidensi helyekre, az elnyert helyek meghirdetése, 
jelentkezések

SZTI és a szervezti egység (klinika/intézet)

1 felvételi beszélgetés/meghallgatás, a megfelelő jelölt kiválasztása szervezeti egység (klinika/intézet) + jelölt legkésőbb 2018. augusztus 20-ig

2 szándéknyilatkozat aláírása/aláíratása majd benyújtása az ÁEEK felé SZTI + jelölt legkésőbb 2018. szeptember 15-ig

3
közalkalmazotti jogviszony létesítésének kezdeményezése az ÁEEK felé + a 
jelölt munkába állása

SZTI + jelölt
a szándéknyilatkozat elbírálását 
követően 60 napon belül

4 közalkalmazotti kinevezés aláírása (az ÁEEK készíti) SZTI + jelölt elkészültéről az SZTI értesíti a jelölteket

5
a rezidens jelentkezik a Semmelweis Egyetem ÁOK/FOK/GYTK Dékáni 
Hivatal szakképzési csoportjánál/titkárságán szakképzési szerződés 
megkötése és munkatervének elfogadása érdekében 

jelölt + szakképzési csoport/titkárság

A közalkalmazotti jogviszony létrejöttét 
követő 10 napon belül a jelöltnek 
jelentkeznie kell a szakképzési 
csoportnál/titkárságon. Az egyetem 30 
napon belül meghatározza a jelölt 
munkatervét.



Közalkalmazotti jogviszony létesítése

a Semmelweis Egyetem által meghírdetett rezidensi helyekre

A közalkalmazotti jogviszony létesítésének kezdeményezésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a jelölt hiánytalanul rendelkezik az alábbi 

dokumentumokkal:

* személyazonosító igazolvány 

* lakcímet igazoló hatósági igazolvány

* TAJ kártya 

*adókártya 

* 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 oklevél 

*három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

*előző munkaviszony igazolások (kilépőpapírok) másolatai (ha volt előző munkahely)

*nyilatkozat 16 éven aluli eltartott gyermekek számáról (amennyiben van)

*tudományos fokozat igazolása (amennyiben van)

*nyelvvizsga bizonyítvány

*kamarai tagság igazolása

*működési nyilvántartásba történő felvétel (vagy legalább az erre vonatkozó kérelem benyújtásának) igazolása

*foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményét igazoló dokumentum 

kizárólag a SE foglalkozás-egészségügyi szolgálat véleménye fogadható el, a szervezeti egység adja a beutalót

a munkavégzés kezdete, a kezdeményezésben javasolt időpont nem lehet előbbi, mint az érvényes orvosi alkalmassági kiállításának időpontja 



Köszönöm a figyelmet!

rezidens@gmail.com +36704238878 www.rezidens.hu

mailto:rezidens@gmail.com
http://www.rezidens.hu/

