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SEMMELWEIS EGYETEM 

Szak- és Továbbképzési Központ 

Igazgató 

Dr. Nyirády Péter 

Ikt.sz.: 

 

    SZAKKÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 
mely létrejött egyrészről, a  

 

 
Neve:    Semmelweis Egyetem  
Székhelye:   1085 Budapest, Üllői út 26. 
Adószám:   19308674-2-42 
MÁK számlaszám:  11784009-22236665-00000000 
Képviseli:    Dr. Merkely Béla, rektor 
Eljáró szervezeti egység: Szak- és Továbbképzési Központ 
Kötelezettségvállaló:  Dr. Nyirády Péter, igazgató 
 

másrészről, 

 

másrészről, 

Név:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Állandó lakcíme:    

Értesítési címe:  

Munkahelye:   

Munkahely címe:  

Orvosi nyilvántartási szám: 

  

mint Jelölt ( a továbbiakban: „Jelölt” között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

1. Megállapodás tárgya, célja 

 

1.1. A Megállapodást kötő felek rögzítik, hogy a jelölt felvételt nyert a Semmelweis Egyetem (a 

továbbiakban: "Egyetem”) által – a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és 

szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) 

EMMI rendelet alapján – szervezett költségtérítéses továbbképzésre, az alábbi licencre: 

„…………………..” 

 

2. Jelen Megállapodásban használt fogalmak 

 

2.1. a) licenc: a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek vagy szakpszichológusok (a 

továbbiakban együtt: szakorvos) által, vizsgával záruló egészségügyi szakirányú szakmai 
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továbbképzés keretében megszerezhető tanúsítvány, amely a szakorvost a szakképesítésére épülő 

szakmai tevékenység végzésére jogosítja 

b) licenc képzés: a licenc megszerzését célzó egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés 

c) licenc vizsga: a b) pont szerinti képzést lezáró vizsga 

d) grémiumvezető: az adott szakma területének a vezetője, a képzést végző intézmény által elismert 

szaktekintély 

 

3. Megállapodás hatálya, időtartama, teljesítés helye 

 

 

3.1.  A jelen Megállapodás ……………től     ……..-ig terjedő, határozott időtartamra szól, amely 

időtartam megegyezik …..     hó képzés (teljes/részmunkaidő) időtartamával. 

A Jelölt munkaköre: szakorvos 

A Jelölt napi munkaideje: 8 óra 

 

3.2. A Jelölt tudomásul veszi, hogy licenc képzést csak akkreditált képzőhelyen töltheti, melyekről 

felvilágosítást a szakmai grémiumvezető, az adott képzőhely és a Szak- és Továbbképzési Központ 

(továbbiakban:” Központ”) ad. 

 

3.3. A jelen Megállapodás a képviseletre jogosult személyek aláírását követően lép hatályba. 

      

 

4. Licenc képzés díja, teljesítése 

 

4.1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a licenc képzés költsége: 23.000,-Ft/hó, azaz Huszonháromezer 

forint/hó.   

4.2. A fenti képzési költség a négy orvosképzést folytató egyetemmel (Debreceni Egyetem Általános 

Orvostudományi Kar, Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Pécsi 

Tudományegyetem Általános Orvosi Kar, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar) történt 

előzetes egyeztetés alapján került meghatározásra.  A licenc képzési díj tartalmazza a képzési program 

végrehajtásával kapcsolatos ténylegesen felmerült adminisztratív költségeket, a képzéssel kapcsolatos 

egyéb oktatói, dologi költségeket. A képzéshez esetlegesen - jogszabályban előírt- tanfolyam költségét 

a képzés díja nem tartalmazza. 

Felek rögzítik a licenc vizsga díja jelenleg: 30.000,-Ft azaz Harmincezer forint, melyet az OKFŐ 

részére kell megfizetnie.  

Felek rögzítik, ismétlővizsga esetén a Jelöltnek a vizsga díjat újra meg kell fizetni. A vizsga díjának 

megfizetéséről  a képzést nyújtó intézmény a vizsga előtt írásban tájékoztatja a Jelöltet. 
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4.3. A jelölt a képzési díjat havonta, a Semmelweis Egyetem által kiállított számla ellenében átutalással 

teljesíti az Egyetem 11784009-22236665-00000000 számú számlájára, a közleményrovatban név, a 

számla sorszáma feltüntetésével. A Jelölt a pénzügyi teljesítésről szóló bizonylatot köteles az 

átutalástól számított 3 munkanapon belül eljuttatni a Központ pénzügyi munkatársának. 

  

4.4. A kiállítandó számlán szereplő adatokat a Jelölt az iratkozás alkalmával köteles megadni, az adataiban 

történő változást tárgyhó 10-ig írásban köteles jelezni a Központ pénzügyi munkatársának. 

Amennyiben a Jelölt által fizetendő képzési díjat bármely gazdálkodó szervezet átvállalja, adott 

szervezettől költségátvállaló nyilatkozatot kell beszereznie, mely okiratot a Jelölt haladéktalanul 

köteles benyújtani a Központ pénzügyi munkatársának. 

 

4.5. Az Egyetem a jelen Megállapodás 4.1. pontjában rögzített költségtérítés ellenében biztosítja a licenc 

képesítés megszerzésének feltételeit, lehetőségét a jogszabályok figyelembe vétele mellett. 

 

5. A Megállapodásban a Felek jogai, kötelezettségei 

 

5.1. A Jelölt a licenc képzésre történő jelentkezését a képzést végző intézménynek nyújtja be, az adott 

licenc megszerzéshez szükséges képesítési és szakmai feltételek teljesítését igazoló oklevelekkel, 

bizonyítványokkal, igazolásokkal egyidejűleg.  A Jelölt köteles a licenc képzés megkezdésének 

időpontja előtt a licenc képzésre beiratkozni, képzési tervét a grémium elnökkel közösen 

összeállítani, elfogadtatni, majd a képzési terv szerint gyakorlatait akkreditált képzőhelyen tölteni, a 

teljesített gyakorlatairól az adott képzőhelyről kapott igazolásokat a Központba benyújtani.  

 

5.2. A Jelölt a licenc vizsgára való jelentkezés előtt köteles igazolni a képzéshez szükséges jogszabályban 

előírt valamennyi szakmai és képesítési feltételek teljesítését a Központban. A képzés tartama alatt 

bekövetkezett változásokat (halasztás, táppénz, megszüntetés, stb.) a jelölt 5 munkanapon belül 

írásban köteles jelenteni a Központnak.  

 

5.3. Felek megállapodnak abban, hogy a licenc képzés megkezdését megelőzően a képzésnek megfelelő 

szakterületen teljesített gyakorlati időből a licenc képzés teljesítésében, a Képzést végző intézmény 

döntésétől függően legfeljebb a képzési időtartam felének megfelelő időtartamú gyakorlat teljesítése 

számítható be. 

 

5.4. A licenc vizsgával kapcsolatosan teljes körű felvilágosítást a Jelölt részére a Központ ad.  

 

5.5. A Felek rögzítik, a licenc képzés eredményes teljesítését követően a Jelölt részére a képzést végző 

intézmény igazolást, valamint az erre feljogosító intézmény tanúsítványt állít ki 
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6. Vegyes rendelkezések 

 

6.1. A Képzést végző intézmény részéről kapcsolattartó:  

Név:  

beosztás:  

tel. szám.  

e-mail:  

6.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás írásban és csak közös megegyezéssel 

módosítható 

 

6.3. A Felek kölcsönösen tiszteletben tartják az adatkezelésre, az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok 

releváns rendelkezéseit. 

 

6.4. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó rendelkezései valamint a 

23/2012. (IX. 14. ) EMMI rendelet és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

A jelen Megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá egymással 

megegyező 3 eredeti példányban. 

 

Felek a megállapodást magukra nézve kötelezőnek ismerik el, aláíróik kijelentik, hogy annak aláírására 

jogosultak és a hatályba lépéshez további jogcselekményre nincs szükség. 

 

Budapest,  

 

 

 

 

………..………………………     ……..……………………….. 

                  Jelölt             Prof. Dr. Nyirády Péter 

         igazgató 

              Szak- és Továbbképzési Központ 

 

 


