
A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye rendkívüli vizsgaidıszakra vonatkozó szakvizsga 
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Általános tudnivalók 

A vizsgára történı jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje: 

2013. június 3–7. között 

A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 
tartalmazza. 

Jelentkezés feltétele 

A jelölt a szakvizsgára a Nemzeti Vizsgabizottságnál (Hivatal) jelentkezik. 

Azok a jelöltek jelentkezhetnek a Hivatalnál, akik a 2012. ıszi vizsgaidıszakban sikertelen 
vizsgát tettek a meghirdetésre kerülı szakok valamelyikébıl és a vonatkozó rendelet elıírásai 
alapján a sikertelen vizsga óta kötelezıen teljesítendı 6 hónap gyakorlat idı hiányában nem 
adhatták be jelentkezésüket a 2013. tavaszi vizsgaidıszakban. 

A jelentkezési lapokat kizárólag elektronikus úton, emailben lehet eljuttatni a meghirdetett 
szakmáért felelıs szakvizsga referens megadott email címére. 

A Hivatal minden beérkezett jelentkezést nyilvántartásba vesz és a regisztrációról emailen 
értesítést ad. 

Benyújtandó dokumentumok 

– Jelentkezési lap (2 példány). 

– A vizsgadíj befizetésérıl szóló igazolás. 

– A sikertelen vizsga óta teljesített kötelezıen elıírt 6 hónap gyakorlati idı teljesítésérıl szóló 
igazolás. 

– A személyi igazolvány fénymásolata. 

– A diploma fénymásolata. 

– Az elızı szakvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata(i). 

Vizsgadíj 

A szakvizsga díja: 30 000 Ft. 

Idegen nyelven történı elméleti részvizsga további díja: 30 000 Ft 



A szakvizsga díj befizetésére vonatkozó kötelezettség a GYEMSZI 10032000-01490576 
számú számlájára teljesíthetı banki átutalással vagy belföldi postautalvánnyal. 

A belföldi postautalványon kizárólag az alábbiakat tüntesse fel: 

GYEMSZI, Budapest, Bankszámla: 10032000-01490576 

Az irányítószám minden esetben: 1910 

Mindkét befizetési módnál kérjük feltüntetni a befizetés jogcíme/közlemény rovatban a jelölt 
nevét és a szakképesítés megnevezését. 

Amennyiben a jelölt nem a saját nevére kéri kiállíttatni a számlát a vizsgadíj befizetésérıl, 
kérjük feladóként azt a nevet feltüntetni, akinek a részére ezt igényli. 

Vizsgadíj megfizetésének esetei: 

– elsı jelentkezés alkalmával 

– a halasztási kérelem elmulasztása esetén a következı vizsgára jelentkezés alkalmával 

– adott szakból történı második elhalasztás és azt követı minden további elhalasztás esetén a 
következı vizsgára jelentkezés alkalmával 

– sikertelen vizsga esetén a következı vizsgára jelentkezés alkalmával 

– az elméleti részvizsga idegen nyelven történı engedélyezése esetén 

A szakképzések megnevezése 

Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja elıtt kezdték meg a szakképzési 
idejüket, a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendeletben, valamint az egyéb egészségügyi felsıfokú 
szakképesítések esetében a rájuk vonatkozó 41/2005. (IX. 22.) EüM rendeletben és 19/2007. 
(IV. 17.) EüM rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak. 

Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napján vagy azt követıen kezdték meg a 
szakképzési idejüket, ide értve az egyéb egészségügyi felsıfokú szakképesítéseket is, a 
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek 
jogosultak. 

Azon jelöltek esetében, akik a licenc megszerzését célzó egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzést lezáró licenc vizsgára jelentkeznek, a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 1. 
számú mellékletében meghatározott elnevezés használatára lesznek jogosultak. Ezen 
melléklet megjelentetésére a késıbbiekben kerül sor. 

Sikertelen vizsga 

Felhívjuk a Tisztelt Vizsgázók figyelmét, hogy sikertelen vizsga esetén további 6 hónap 
gyakorlati idı teljesítése után jelentkezhetnek. Az errıl szóló igazolást (mőködési 
bizonyítvány) a következı jelentkezés alkalmával egyidejőleg kell eljuttatniuk a Hivatalhoz. 



A sikertelen szakvizsga óta nem munkában töltött idıt munkáltató által igazoltatniuk kell, 
amelyet csatolni szükséges a következı jelentkezés során. 

A sikertelen vizsgát követı jelentkezés alkalmával a szakvizsga díja: 30 000 Ft, a jelentkezés 
ennek igazolásával együtt fogadható el. 

Abban az esetben, ha a jelölt eredményes gyakorlati vizsgát tett, kizárólag az adott sikertelen 
vizsgarész ismétlése kötelezı érvényő a jelölt részére. 

Az ugyanazon szakból második sikertelen gyakorlati vagy elméleti részvizsga esetén a 
felsıoktatási intézmény által meghatározott elméleti és 1 éves gyakorlati képzés teljesítése 
estén ismétlıvizsgának van helye. 

Benyújtandó dokumentumok: 

– Jelentkezési lap. 

– A vizsgadíj befizetésérıl szóló igazolás. 

– Igazolás a sikertelen vizsga óta teljesített szakgyakorlatról. 

Halasztás 

A jelentkezés elfogadásáról szóló értesítést követıen a kitőzött vizsga idıpontját legkésıbb 1 
nappal megelızıen a jelölt a vizsgaidıpont elhalasztását kérheti. 

Halasztásnak minısülı esetek: 

– amennyiben a jelölt írásban nem jelzi a Hivatalnál az adott szakvizsgára irányuló halasztási 
szándékát legkésıbb a kitőzött vizsgát megelızı napig; 

– amennyiben a jelölt nem jelenik meg a kitőzött szakvizsgán; 

– amennyiben a jelölt nem juttatja el az adott szakból meghirdetett vizsgaidıszak elıtt 
legalább 1 hónappal a vizsgára bocsátó határozatot (abszolutóriumot). 

Jelentkezés idıbeli korlátozottsága 

Azon jelentkezı esetében, aki a szakképzésének befejezését követıen több mint 5 év eltelte 
után nyújtja be jelentkezését, igazolnia kell a vizsgára jelentkezést közvetlenül megelızıen 

– elsı szakképesítés esetén 12 hónap szakgyakorlat teljesítését; 

– ráépített szakképesítés esetén 6 hónap szakgyakorlat teljesítését. 

Azon jelentkezı esetében, aki a szakképzésének befejezését követıen több mint 10 év eltelte 
után nyújtja be jelentkezését, igazolnia kell a vizsgára jelentkezést közvetlenül megelızıen a 
szakképzés adott elemének megismétlésére vonatkozó teljesítését. 

Jogszabályi háttér 



A szakvizsgáztatásra vonatkozó joganyagok: 

– 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet: a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai 
szakpszichológus szakképesítés megszerzésérıl; 

– 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet: az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítés 
megszerzésérıl; 

– 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet: az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakmai képzés 
részletes szabályairól; 

– 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet: a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és 
szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésérıl; 

– 41/2005. (IX. 22.) EüM rendelet a klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, valamint a 
molekuláris biológiai diagnosztikus egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítés 
megszerzésérıl; 

– 19/2007. (IV. 17.) EüM rendelet a klinikai sugárfizikus egészségügyi felsıfokú szakirányú 
szakképesítés megszerzésérıl. 

Egyéb tudnivalók 

A szakvizsga gyakorlati és elméleti részbıl áll. 

Az elméleti vizsga elıtt teljesítendı gyakorlati vizsga idıtartama 2–5 munkanap. 

A jelölt az eredményes gyakorlati vizsgát követıen bocsátható elméleti vizsgára. 

A szakvizsga pontos helyérıl és idıpontjáról a Nemzeti Vizsgabizottság (Hivatal) 
gondoskodik, amelyrıl a jelöltet a kitőzött vizsga idıpontját megelızıen értesíti. 

A sikeres szakvizsgát követıen a Nemzeti Vizsgabizottság (Hivatal) gondoskodik a 
szakvizsga bizonyítványok kiállításáról. 

Szakvizsga referensek 

Csabai Ildikó(csoportvezetı) 06-1-429-4095; 06-20/414-1586 csabai.ildiko@gyemszi.hu 

Kusnyár Evelin 06-1-429-4093; 06-30/691-1749 kusnyar.evelin@gyemszi.hu 

Rideg Anita  06-1-429-4093; 06-70/551-1650 rideg.anita@gyemszi.hu 

Seiber Julianna 06-1-327-7214; 06-30/691-1781 seiber.julianna@gyemszi.hu 

FAX: 06-1-338-3944   

Ügyfélfogadás és tájékoztatás 

 

Telefonon 



Szakvizsga referenseknél jelzett telefonszámon 

Hétfı, Kedd, Csütörtök, Péntek    9–12 óráig 

Szerda    9–16 óráig 

Személyesen 

GYEMSZI-EFF Fıigazgatóság 1085 Budapest, Horánszky u. 15. II. emelet 209., 213–214. szoba 

Hétfı    9–12 óráig 

Szerda    14–16 óráig 

Befizetésekkel számlázással kapcsolatos ügyintézés 

Eckert Károlyné (számlázó) 06-1-327-6070/144, eckert.karolyne@gyemszi.hu 

MINDEN JELÖLTNEK EREDMÉNYES VIZSGÁT KÍVÁNUNK!  

Nemzeti 
Vizsgabizottság 

RENDKÍVÜLI VIZSGAID İSZAKRA VONATKOZÓ  

JELENTKEZÉSI LAP 

2013. júniusi–júliusi vizsgaidıszak 

(kézírás esetén nyomtatott betőkkel kérjük kitölteni) 

  

Mely szakmából kíván vizsgázni:      

Képzés befejezésének idıpontja:      

Megújított jelentkezés-e*:    igen    nem 

A vizsgára bocsátó határozatot (abszolutóriumot) kiállító egyetem: 

     

A jelentkezı neve (ez szerepel a szakorvosi bizonyítványon): 

     

A jelentkezı születési neve:      

Neme: .………………………… Állampolgársága:      

Orvosi pecsét száma / Mőködési nyilvántartási szám:      

Születési hely, idı     

Anyja születési neve:      

Jelenlegi munkahelye:     

Diploma megszerzésének helye, idıpontja: 

     

Elızı szakvizsgák megnevezése (ha vannak) és száma: 



     

     

Értesítési cím:      

     

Telefonszám:      

Email cím:      

A vizsgadíj befizetésének dátuma:      

Ha más számára kéri a befizetett vizsgadíjról a számlát kiállítani, a címzett pontos 

neve:      

címe, irányítószáma:      

  

  

P. H. 

  

Aláírás 

RENDKÍVÜLI VIZSGANAPTÁR 

2013. június–július 

SZAK  VIZSGAID İSZAK  SZAKVIZSGA REFERENS  EMAIL  
Aneszteziológia és intenzív terápia 2013. június 10–21. Rideg Anita rideg.anita@gyemszi.hu 
Fogszabályozás 2013. június 10–21. Rideg Anita rideg.anita@gyemszi.hu 
Háziorvostan 2013. június 17–28. Seiber Julianna seiber.julianna@gyemszi.hu 
Klinikai farmakológia 2013. július 1–12. Kusnyár Evelin kusnyar.evelin@gyemszi.hu 
Orvosi laboratóriumi diagnosztika 2013. június 17–28. Seiber Julianna seiber.julianna@gyemszi.hu 
Szemészet 2013. június 17–28. Seiber Julianna seiber.julianna@gyemszi.hu 

 

* Megújított az a jelentkezés, amennyiben a jelentkezı adott szakból korábban már nyújtott be jelentkezési lapot a Nemzeti 
Vizsgabizottságnak. 

 


