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Iktatószám..................... 

 

SZAKKÉPZÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES MEGÁLLAPODÁS 

(hatályos: 2021.08.01-jétől) 

magyar állampolgársággal rendelkezők szakképesítés megszerzésére irányuló költségtérítéses 

egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésre 

 

amely létrejött egyrészről  

 

a Semmelweis Egyetem (székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26., adószám: 19308674-2-42, képviseli: 

Dr. Merkely Béla rektor, eljáró szervezeti egység: Szak- és Továbbképzési Központ, 

kötelezettségvállaló: Dr. Nyirády Péter igazgató), mint orvos- és egészségtudományi képzést folytató 

felsőoktatási intézmény oktatási szervezeti egysége - a továbbiakban: Központ, 

 mint orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézmény oktatási szervezeti egysége  

- a továbbiakban: Központ, 

 

másrészről  

…………………………………………. 

szakképzésben résztvevő személy neve 

(nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni) 

 

 

születési neve:  ……………………………………………………… 

születési hely, idő:  ……………………………………………………… 

anyja neve:  ……………………………………………………… 

lakcím:   ……………………………………………………… 

értesítési cím:  ……………………………………………………… 

- a továbbiakban: jelölt    

 

között, 

 

a Központ által az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 

többször módosított 16/2010. (IV. 15.) EüM rendeletben, valamint az egészségügyi felsőfokú 

szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX.14.) EMMI rendeletben (a 

továbbiakban: jogszabályok) foglaltak szerint a 

 

 

…………………………………………………………. 

szakképesítés 

 

megszerzésére irányuló költségtérítéses szakképzésben történő részvétel feltételeiről, az alábbiak 

szerint. 

 

Az első szakorvosi és szakpszichológusi képzésben támogatott szakképzésben jelöltként a 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 oklevéllel rendelkező, a szakképzésre az egyetemmel szakképzési megállapodást 

létesített személy vehet részt. 
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A költségtérítéses szakképzés keretében a jelölt a munkáltatójával– az egészségügyi tevékenység 

végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 17. § (7) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az Eütev. 7. § (2) bekezdés d)  f), g) és k) pontja szerinti 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít. 

 

A jelölt képzési terve a jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

A jelölt és a Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Központja között jelen Megállapodás 

aláírásával ,…………………………….. nappal kezdődően szakképzési jogviszony keletkezik.  

 

A képzést nyújtó Semmelweis Egyetem …………………………………………. jelen szerződés 

aláírásával vállalja, hogy a jelölt részére a szakképzési és kimeneti követelményeinek és a vonatkozó 

jogszabályoknak, valamint egyetemi szabályzatoknak megfelelően képzést nyújt. 

 

A Jelölt vállalja, hogy a szerződésben foglalt önköltség díját, mint a képzés ellentételezését az 

alábbiakban leírt módon megfizeti. 

 

A Felek megállapítják, hogy a jelölt a Semmelweis Egyetem ………………………………………….. 

szakára önköltséges képzésre beiratkozott. A képzés eredményeként a Jelölt 

…………………………………   szakképzettséget szerez.  

 

A képzés, képzési és kimeneti követelmények szerinti időtartama …………… hónap, ütemezése a 

képzési tervben foglaltak szerinti. 

 

A Jelölt tudomásul veszi, hogy az önköltség ………………………. Ft/hónap. 

 

Pénzügyi rendelkezések 

 

A jelölt kötelezi magát arra, hogy a számára előírt szakképzési program teljes idejére a jelen szerződés  

szerint megállapított szakképzési díj befizetését / átutalását minden hónap 10-éig az Egyetem számlájára 

(Semmelweis Egyetem 11784009-22236665-00000000) az önköltség összegét megfizeti. 

 

A jelölt tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési kötelezettségét nem teljesíti az adott határidőig, 

az adott gyakorlata nem teljesítettnek minősül mindaddig, amíg fizetési kötelezettségének utólag történő 

teljesítését nem igazolja. 

 

A jelölt tudomásul veszi, hogy az általa teljesített szakképzési elemek igazolását a Szak- és 

Továbbképzési Központ kizárólag a tanulmányi és fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítését 

követően adja ki. 

 

A Jelölt, a jelen Szerződés szerint megfizetett önköltség alapján jogosult a Képzőhely által nyújtott és 

meghatározott szolgáltatások igénybevételére. 

 

Jelölt tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződésben foglalt önköltség fizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget, vizsgára nem bocsátható, továbbá szakképzési jogviszonyát – fizetési 

hátralék miatt – a Központ a jelölt eredménytelen felszólítása után megszüntetheti. 

 

Jelölt köteles a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a Központnak 15 napon belül 

írásban bejelenteni, hogy azt az oktatásszervező a nyilvántartásba be tudja vezetni. 

 

A Felek szerződésszegése esetén a Polgári Törvénykönyv szerződésszegésre vonatkozó rendelkezései 

irányadóak. 
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Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, és 

a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A Felek ezúton kijelentik, hogy amennyiben a képzésre 

vonatkozó jogszabályok, szabályzatok a Szerződés időtartama alatt – jelen szerződést érintően – 

megváltoznak, úgy a változásoknak megfelelően e Szerződést módosítottnak tekintik. 

 

Felek a szerződést határozott időre, a képzés teljes időtartamára kötik. A szerződés hatálya megszűnik 

az adott képzés befejezésével. 

 

Jelen Szerződést a Felek elolvasták, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták 

alá. 

 

A szakképzés időtartama tárgyában 

 

A jelölt tudomásul veszi, hogy a szakképzés kezdő időpontja a szakképzési jogviszony létrejöttének 

napja. 

 

Költségtérítéses szakképzésben az adott szakképesítés képzési követelményeit meghatározó 22/2012. 

(IX.14.) EMMI rendelet 2.- 9. számú mellékletében előírt időtartamnak megfelelő ideig vehet részt. 

A szakképzési idő igazolásához a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 11. §-ában meghatározottak szerint 

a jelölt abban az esetben teljesíti, ha a szakképzési idő teljes időtartamában 

a)  teljes munkaidejű foglalkoztatásban áll, vagy 

b) olyan foglalkoztatásban áll, ahol a munkavégzési kötelezettsége – a szakmai tevékenység 

jellegére figyelemmel – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és 

végrehajtási rendeletében foglalt munkaidő-kedvezményre figyelemmel a kötelezően a 

munkahelyen töltendő idő tartamát eléri. 

 

Az idegsebészet, valamint az ortopédia és traumatológia szakképesítések kivételével az alap 

szakképesítések az Egyetem döntése alapján részmunkaidőben is teljesíthetők,  

a) a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozást segítő ellátás (korábban:  

   gyermekgondozási segély) jogosultsági ideje alatt, valamint a jogosultság megszűntét követő  

   öt évben, valamint 

  b) nappali tagozatos képzés keretében doktori fokozat megszerzésének ideje alatt. 

  

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a szakképzési idő annyival hosszabbodik meg, hogy megfeleljen 

a teljes munkaidejű foglalkoztatásra a jogszabályban előírt képzési időtartamnak és feltételeknek. 

 

A szakképzés helye vonatkozásában: 

 

A jelölt tudomásul veszi, hogy 

Képzését a Szak- és Továbbképzési Központ irányítja és felügyeli. Az általa kiadott terv szerint 

köteles képzését teljesíteni. 

Szakképzésének képzési elemeit (elmélet, gyakorlat, készségfejlesztő és szupervíziós gyakorlatok) 

akkreditált egészségügyi szolgáltatónál (továbbiakban: képzőhely) köteles teljesíteni. 

. 

A képzés teljesítése vonatkozásában: 

 

A jelölt tudomásul veszi, hogy 

A képzési program egyes részeinek befejezésekor - az illetékes grémium részvizsgát írhat elő.  
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A képzés miniszteri rendeletben meghatározott képzési elemeinek akkreditált képzőhelyen történt 

teljesítése a 162/2015. (VI.30) Korm. rend. 6. §-ában foglalt szerint akkor fogadható el, ha a képzési 

elem teljesítése során igénybe vett szabadság vagy betegszabadság időtartama 

- 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. 

Amennyiben a meghatározott időtartamot a képzési elem teljesítése során igénybe vett szabadság vagy 

betegszabadság időtartama meghaladja, az adott képzési elem a szabadság vagy betegszabadság 

időtartamának megfelelő azon szakterület szerinti gyakorlati idő igazolásával ismerhető el, amelynek 

elismerésére a szabadság vagy betegszabadság miatt nem került sor. 

 

A képzési időbe történő beszámítás vonatkozásában 

  

A jelölt tudomásul veszi, hogy 

A 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 12. § (6)-(8) és (12) bekezdése szerinti beszámításokat – külföldön 

töltött gyakorlati idő, nappali tagozatos PhD tanulmányok, szakképzés megkezdése előtt magyarországi 

egészségügyi szolgáltatónál teljesített gyakorlati idő – írásban kérheti a Központtól. A beszámításról az 

illetékes szakmai grémium javaslata és a Dékán jóváhagyása alapján a Központ igazgatója dönt a 

jogszabályban meghatározottak alapján.  

 

A Szak- és Továbbképzési Központ Igazgatójának – a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 12. § (6)-(7) 

bekezdése szerinti – elsőfokú döntése ellen a jelölt jogorvoslati kérelemmel élhet az egyetem 

Rektorához a döntésről szóló határozat kézhezvételétől számított l5 napon belül. 

 

A katonai vagy polgári szolgálat abban az esetben minősül szakgyakorlati időnek, ha azt a választott 

szakképesítésnek megfelelő, szakképző hellyé minősített képzőhelyen töltötte. 

 

A szakképzés teljesítésének megszakítása vonatkozásában 

A jelölt tudomásul veszi, hogy 

 

A szakképzés teljesítése írásbeli bejelentés alapján a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában 

foglaltak szerint  

- a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló kormányrendeletben 

szabályozott, illetve más, állami vagy külföldi ösztöndíjjal támogatott tudományos munka, 

- a szülési szabadság, 

- a csecsemőgondozási díjra, a gyermekgondozást segítő ellátásra és a gyermekgondozási díjra 

való jogosultság, 

- baleset, tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség, 

- 10 éven aluli beteg gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, 

gondozása, vagy 

- rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári 

szolgálat teljesítése esetén teljes időtartamára megszakítható. 

-  

A képzésbe történő visszatérésének szándékát legkésőbb 60 nappal annak tervezett kezdő dátuma előtt 

a Központ vezetőjétől írásban kell kérvényezni. 
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Fentieken kívül csak méltányolható, a jelölt egészségi állapotában vagy családi körülményeiben 

bekövetkező okból, előzetesen meghatározott időtartamra szakítható meg, ha valószínűsíthető, hogy az 

ok megszűnése esetén a jelölt a szakképzését teljesíti. A méltányolható ok elfogadásáról az Központ 

vezetője dönt. 

 

A teljesítés igazolása vonatkozásában 

 

A jelölt tudomásul veszi, hogy  

 

Az egyetem által rendelkezésre bocsátott leckekönyvben a gyakorlatvezetővel igazoltatnia kell az általa 

felügyelt minden egyes szakképzési elem teljesítését.  

 

A jelölt kötelezettségei a szakképzésért felelős egyetemmel 

 

IV. Záró rendelkezések 

IV.1. A jelen Megállapodás a Központ által a jelölt számára kiállított abszolutórium annak kiállításának 

napján hatályát veszti. 

IV.2. A Megállapodás hatályának az 1. pontban említett megszűnését megelőzően a Megállapodás 

bármely fél részéről egyoldalú, írásba foglalt nyilatkozattal felmondható – a munkáltató egyidejű, 

írásban történő tájékoztatása mellett –, amennyiben a másik fél a szakképzési megállapodásban 

vállalt, illetve a hatályos jogszabályok által rárótt kötelezettségeinek nem tesz eleget, azokat 

jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a szakképzési 

Megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítését lehetetlenné teszi. 

IV.3.  A jelölt kijelenti, hogy a Megállapodást elolvasta, tartalmát megértette, s jelen megállapodás 

aláírásával elismeri, hogy szakképzési tervét átvette.  

IV.4. A jelölt tudomásul veszi, hogy a meghatározott feltételek és időpontok be nem tartása a Központ 

jogszabályi kötelezettségének teljesítését veszélyezteti, ami a jelölt szakképzésének 

meghiúsulását is eredményezheti. 

IV.5. A szakképzéssel kapcsolatos minden, a jelen Megállapodásban nem érintett kérdésben a 

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendeletben, a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendeletben, valamint a 

22/2012. (IX.14.) EMMI rendeletben, illetve ezek esetleges további módosításaiban foglaltak az 

irányadók. 

Készült 3 eredeti példányban, amelyekből egy-egy példány illeti a jelöltet, a Központot és a munkáltatót. 

 

Budapest, ……………… 

 

 

 

…………………………………….    …….………..……………............... 

   Dr. Nyirády Péter 

   igazgató     Torák Zsuzsanna 

                  pénzügyi ellenjegyző 

 


