
1002/2013. (I. 2.) Korm. határozat 

az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsról 

hatályos: 2013.01.03 - 

1. A Kormány annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátórendszerben megfelelı számú és 
képzettségő szakember álljon rendelkezésre, az egészségügyi képzésekben érintett szakmai 
szervezetek és intézmények kormányzati tevékenységbe való bevonásának erısítése céljából, 
a központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján létrehozza és 
mőködteti az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsot (a továbbiakban: 
Tanács). 

2. A Tanács 

a) az egészségügyért felelıs miniszter (a továbbiakban: miniszter) hatáskörébe tartozó 
szakképesítések, 

b) az orvos- és egészségtudományi képzési terület alap- és mesterképzései, valamint 

c) az egészségügyi ágazati képzések (a továbbiakban együtt: egészségügyi képzések) 

tekintetében döntés-elıkészítı, javaslattevı, véleményezı és tanácsadói feladatokat lát el a 
Kormány és a miniszter részére. 

3. A Tanács feladatkörében: 

a) véleményt nyilvánít az egészségügyi képzéseket érintı jogszabálytervezetekrıl, 
szabályozási javaslatokról, hazai és nemzetközi jelentésekrıl, tájékoztatókról és 
beszámolókról, 

b) az egészségügyi képzések területén jogszabály-módosításokat, egyéb kormányzati 
döntéseket, új programokat javasolhat, 

c) javaslatot tesz azokra a területekre, amelyeken egészségügyi ágazati képzés szervezhetı, 

d) elemzi az egészségügyi képzések helyzetét és javaslatot tesz a képzések 
minıségellenırzésére és szakmai színvonalának növelésére. 

4. A Tanács tagjai: 

a) az egészségügyért felelıs államtitkár, 

b) az oktatásért felelıs miniszter által kinevezett, a felsıoktatási szakterületet képviselı 
személy, 

c) az orvosi, szakorvosi területet képviselı négy személy, 



d) a fogorvosi, szakfogorvosi területet képviselı egy személy, 

e) a gyógyszerészi, szakgyógyszerészi területet képviselı egy személy, 

f) a szakpszichológusi területet képviselı egy személy, 

g) az orvosi és egészségtudományi alapképzési vagy ciklusokra bontott, osztott mesterképzési 
területet képviselı két személy, 

h) az egészségügyi szakképzési területet képviselı két személy, 

i) az egészségügyi szakmai kollégiumot képviselı két személy, 

j) az egészségügyi szakmai kamarákat képviselı, kamaránként egy-egy személy, 

k) az alábbi szervezeteket képviselı egy-egy személy: 

ka) Magyar Kórházszövetség, 

kb) Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége, 

kc) Magyar Rezidens Szövetség. 

5. A Tanács munkájában állandó meghívottként részt vesz a honvédelemért felelıs miniszter 
által kinevezett, a honvéd egészségügyi szakterületet képviselı személy. 

6. A Tanács 4. pont c)–k) alpontja szerinti tagjaira (a továbbiakban együtt: felkért tag) a 
következı szervezetek, valamint intézmények tesznek javaslatokat a miniszter részére: 

a) a 4. pont c) alpontja szerinti tagokra az egészségügyi felsıoktatási intézmények általános 
orvosképzést folytató karai, 

b) a 4. pont d) alpontja szerinti tagra az egészségügyi felsıoktatási intézmények fogorvos 
képzést folytató karai, 

c) a 4. pont e) alpontja szerinti tagra az egészségügyi felsıoktatási intézmények gyógyszerészi 
képzést folytató karai, 

d) a 4. pont f) alpontja szerinti tagra a felsıoktatási intézmények szakpszichológus képzést 
folytató karai, 

e) a 4. pont g) alpontja szerinti tagokra a felsıoktatási intézmények orvos- és 
egészségtudományi területen BSc képzést folytató karai, 

f) a 4. pont h) alpontja szerinti tagokra a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI), 

g) a 4. pont i)–k) alpontja szerinti tagokra az ott meghatározott szervezetek. 



7. A felkért tagokat ötéves idıtartamra a 6. pont szerinti szervezetek által javasolt személyek 
közül a miniszter írásban kéri fel. 

8. A Tanács elnöke a 4. pont a) alpontja szerinti tag. 

9. A 4. pont b) alpontja szerinti tag megbízatása megszőnik: 

a) a tag kinevezéséért felelıs személy általi visszahívással vagy 

b) a tag halálával. 

10. A felkért tag megbízatása 

a) a megbízási idı leteltével, 

b) lemondással, 

c) a miniszter vagy a jelölı szervezet általi visszahívással, 

d) a jelölı szervezet megszőnésével vagy 

e) a tag halálával 

megszőnik. 

11. A miniszter a felkért tagot abban az esetben hívhatja vissza, ha a felkért tag 

a) a megbízatásra méltatlanná válik, vagy 

b) a megbízatásából adódó feladatokat nem látja el vagy nem képes ellátni. 

12. A Tanács mőködtetésével kapcsolatos titkársági teendıket a GYEMSZI látja el. 

13. A Tanács az általa meghatározott és a miniszter által jóváhagyott ügyrend és munkaterv 
szerint, de legalább negyedévente ülésezik. 

14. A Tanács felkért tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesülnek. A tiszteletdíj 
mértékét a miniszter határozza meg. 

15. A Tanács ülései nem nyilvánosak. A Tanács üléseirıl emlékeztetı készül, amelyben a 
Tanács tagjainak javaslatait, véleményeit minden esetben a többségi és a kisebbségi 
vélemények azonos súlyú és részletességő bemutatásával kell rögzíteni. 

16. Ez a határozat a közzétételét követı napon lép hatályba. 

 


