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HIRDETMÉNY 

az újabb első, valamint a ráépített szakképzések térítési díjáról 

2022.02.01-től 

 

 A Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Központja az újabb első, valamint a ráépített szakképzések 

térítési díját az alábbiak szerint határozta meg: 

 

 - az egyetemünk alkalmazásában állók részére - az egyetem és/vagy a munkáltató érdekében végzett képzés 

esetében, tanulmányi szerződés kötése esetén –  a képzés térítésmentes;  

- az egyetemünk alkalmazásában álló részére, egyéni érdekből való jelentkezés esetén a képzési díj: 46.000,-

Ft/hó;  

- egészségügyi szolgáltatónál jogviszonyban álló szakorvosok részére a képzési díj: 92.000,- 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.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a 162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében „ A jelölt a 

szakképzés képzési idejének egy részét külső képzőhelyen vagy a munkáltatótól eltérő egészségügyi 

szolgáltatónál a háziorvostan szakképzés kivételével akkor töltheti, ha az elsődleges képzőhely az adott 

szakgyakorlati elem teljesítésére nincs akkreditálva.”  

 

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 

https://www.oftex.hu/
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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: 

 orvos doktori diploma másolat, honosított diploma esetén ezen kívül a honosításról szóló határozat 

másolata  

 a bemeneti feltételeként meghatározott szakképesítés igazolása (szakvizsga bizonyítvány másolat), 

 munkáltatói igazolás, 

 Működési Nyilvántartásba vételi határozat másolata 

 Magyar Orvosi Kamara tagsági kártya másolata (vagy határozat róla) 

 a költségvállaló nyilatkozata (az adatokat az elektronikus felületen kell feltölteni a befogadás után) 

 

A jelentkezés elfogadásának feltétele a jelentkezési és a csatolandó mellékletek jegyzékében szereplő 

dokumentumok hiánytalan benyújtása. Az egyetem a hiánytalanul benyújtott dokumentumok alapján 

regisztrált kezdeményezéstől engedélyezi Szak- és Továbbképzési Központ a  Reny rendszerben a szakképzési 

terv összeállítását és a beszámítási kérelmek benyújtását, 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.) 

 

A Hirdetményben szereplő díjtételek a 2022. február 1. után belépettekre vonatkozik.  

 

Budapest, 2022. január 31. 

 

       Dr. Nyirády Péter 

            igazgató sk 

 


