
 

 

 
 

 

 SEMMELWEIS  EGYETEM 

 Szak- és Továbbképzési Központ 

  

 igazgató 

 DR. NYIRÁDY PÉTER  

 

 

 

 

Cím: 1091 Budapest, Üllői út. 25. 
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út. 26.; 1428 Budapest, Pf. 2. 
E-mail: szakestovabbkepzes@semmelweis-univ.hu 
Tel.: (06-1) 459-1500 / 62370, 62397 
semmelweis.hu 

Iktatószám:                  /SZTOK/2022 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES SZAKORVOSKÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ  

magyar állampolgárok részére  

2022.02.01-től 

 

1. Általános információk  

 

1.1. Az egészségügyi felsőfokú szakképzési rendszert szabályozó jogszabályok:  

- 162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet  

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

- 16/2010. (IV.15.) EüM rendelet valamint ezen jogszabályok mindenkori módosításai.  

 

1.2. A 162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 3. § (1) pontja értelmében a szakképzésben 

jelöltként 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.  

 

1.3. Szakpszichológus szakképesítést egyetemi vagy mesterképzési szakon megszerzett pszichológia, illetve 

egészségpszichológia szakképzettséggel rendelkezők szerezhetnek.  

 

1.4. A költségtérítéses szakképzésbe lépés előfeltétele, hogy a jelentkező 

1.4.1. legalább heti 36 órás munkaidejű vagy – munkaidő hiányában – legalább heti 36 órás munkavégzési 

kötelezettséggel járó, egészségügyi tevékenység végzésére munkavégzésre irányuló jogviszonyban legyen 

foglalkoztatva, szakképzésre akkreditált egészségügyi szolgáltatónál.  

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

szakképesítések a Kar 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 
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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 képzés költsége: 120.000 Ft/hó 

A képzési díjról a számlát havonta, utólag, teljesítési igazolás alapján állítja ki a Szak- és Továbbképzési 

Központ, a jelentkezéskor leadott nyilatkozatban szereplő névre és címre.  

A OTP 11784009-22236665-00000000 számlaszámra kell befizetni, hivatkozás /megjegyzés rovatba: a nevet és 

a számlaszámot kell feltüntetni. 

 

Lehetőség van arra, hogy a képzés ideje alatt a tutor lemondjon a díjazásáról, ezt írásban teheti meg és a 

teljesítés igazoláshoz csatolni kell. 

Ebben az esetben a képzési díj: 63 500 Ft/hó.  

 

2. Szakképzési jogviszony létesítésének lépései 

2.1. A szakképzési megállapodás létesítéséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges a SE Szak- és 

Továbbképzési Központba a Reny (Rezidens és Akkreditált Képzőhely Nyilvántartás) rendszerben. 

 

RENY  rendszerbe minden jelentkező az OFTEX portálon (https://www.oftex.hu/) használt felhasználó 

nevével és jelszavával tud bejelentkezni – tehát az OFTEX portálon használt belépési név és jelszó 

használatos a RENY portálba történő belépéshez is! Aki még nem regisztrált az OFTEX portálra, annak a 

regisztrációt minél hamarabb meg kell tennie.  

A Profil kitöltése mellett az alábbi dokumentumok feltöltése szükséges: 

 diploma másolat, honosított diploma esetén ezen kívül a honosításról szóló határozat másolata  

 Működési Nyilvántartásba vételi határozat másolata 

 Magyar Orvosi Kamara tagsági kártya másolata (vagy határozat róla) 

 munkaszerződés 

 lakcímkártya, taj, adókártya, személyi igazolvány  

 Transzfúziós tanfolyam igazolása (amennyiben elvégezte) 

 a költségvállaló nyilatkozata 

https://www.oftex.hu/
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2.2. Az egyetem a hiánytalanul benyújtott dokumentumok alapján regisztrált kezdeményezéstől engedélyezi 

Szak- és Továbbképzési Központ a  Reny rendszerben a szakképzési terv összeállítását, és ezt követően kerül 

sor a szakképzési megállapodás megkötésére is, amelyet a befogadás után a Reny felületről lehet letölteni. Ez 

utóbbit kell egyedül kétaláírt, lepecsételt, eredeti példányban beküldeni a Szak- és Továbbképzési Központ 

részére. (1085 Budapest, Üllői út 26.; 1428 Budapest, Pf.2.) 

 

2.2. A szakképzés kezdő időpontja a szakképzési jogviszony létrejöttének napja.  

 

A törzsképzési idő alatt teljesítendő törzsképzési és transzfúziós tanfolyamokra, valamint a skill tréning 

gyakorlatra a beosztást a Szak- és Továbbképzési Központ végzi, melyről a tanfolyam esedékessége előtt 

legalább 45 nappal e-mailben értesíti a jelöltet.  

A képzési terv legkorábbi kezdő időpontja a munkáltatóval kötött munkavégzésre irányuló jogviszony napja 

lehet.  

 

2.3. A képzési tervet a jelölt munkahelyi vezetőjével egyetértésben úgy állítja össze, hogy valamennyi olyan 

képzési elem vonatkozásában, melyre a munkáltató rendelkezik akkreditációval, azt jelöli meg a gyakorlat 

letöltésére. Amennyiben valamely képzési elemre a munkáltató nem akkreditált, annak teljesítésére egy arra 

akkreditált külső képzőhely kijelölése szükséges.  

Figyelem! Nem akkreditált intézményben töltött gyakorlat nem fogadható el a szakképzés részeként.  

Figyelem! A képzési tervben szereplő intézmények akkreditációja menetközben módosulhat, ezért javasoljuk, 

hogy az egyes gyakorlatok megkezdése előtt győződjenek meg arról, hogy az érintett képzőhely az aktuális 

időszakban rendelkezik-e a nála töltendő gyakorlatra vonatkozó akkreditációval, mert amennyiben nem, a 

gyakorlat nem fogadható el a szakképzés részeként.  

 

Budapest, 2022. január 31. 

 

       Dr. Nyirády Péter 

            igazgató sk 

 


