
A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye 
egészségbiztosítás ráépített szakorvos képzésérıl  

hatályos: 2013.05.24 – 

2013. EüK. 8. szám közlemény 2 

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 
alapján felvételt hirdet 

„Egészségbiztosítás” 

ráépített szakorvos képzésre jelentkezı orvosok részére. 

A ráépített szakképzésre általános orvosi oklevéllel és bármely klinikai alapszak képesítéssel 
rendelkezı orvosok jelentkezhetnek. A képzési idı 2 év, melyet akkreditált, biztosítási 
gyakorlatot végzı egészségügyi szolgáltatónál kell eltölteni. Az elméleti képzés 200 óra, a 
gyakorlati képzés 7 hónap. Ebbıl 

3 hó a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal orvosszakértıi mellett, irányításuk alatt, 

2 hó igazságügyi orvostani intézetben, 

1 hó üzleti biztosítónál, 

1 hó Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervénél, vagy valamelyik területi 
hivatalánál. 

Az 4x50 órás elméleti képzés egy hetes tanfolyam keretében történik. 

A képzés térítési díja: 130 000 Ft/félév. 

A képzés min. 30 fı jelentkezés esetén 2013. szeptemberében indul. 

A jelentkezéseket 2013. augusztus 30-ig az SE ÁOK Dékáni Hivatalába (levélcím: 1450 
Budapest, Pf. 91.) kell megküldeni. A jelentkezéshez mellékelni kell az oklevél és az alapszak 
képesítésre vonatkozó szakorvosi bizonyítvány másolatát. 

A szakképzéssel kapcsolatos további információk a 459-1500/52541-es számon kérhetık. 

Semmelweis Egyetem    1091 Budapest, Üllıi út 26. 
Általános Orvostudományi Kar    Telefon: 459-1500/52541 
Dékáni Hivatal    Levélcím: 1450 Budapest, Pf. 91. 
  

  

SZAKKÉPZÉSI JELENTKEZÉSI LAP  

  

Egészségbiztosítás 



ráépített szakképzésre 
a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján 

  

Szakgyakorlati idı 2 év 

  

A szakképzésre jelentkezı tölti ki! A diploma és a szakvizsga bizonyítvány másolata csatolandó! 

  

Jelentkezı neve:      

  

Születési hely, év, hó, nap:      

  

Anyja neve:      

  

Állampolgársága:      

  

Lakcím, irányítószám:      

  

Telefon/e-mail cím:      

  

Diploma kiállításának kelte, száma, helye:      

  

Orvosi pecsétszám:      

  

Munkahely megnevezése, címe:      

  

     

  

Munkahelyi beosztása:      

  

Meglévı szakképesítés megnevezése:      

  

Ideje: _____________________________________ bizonyítvány száma:      

  

Kelt __________________________, _________év _____________________hó__________nap 

  

__________________________________ 



jelentkezı aláírása 

A fent jelölt szakképzésre jelentkezését támogatom, felkészülését biztosítom a vonatkozó miniszteri 
rendelet alapján és javaslom a szakképzési terv elfogadását. 

  

Kelt __________________________, _________év _____________________hó__________nap 

  

        __________________________________ 

    P. H.     munkahelyi vezetı aláírása 
 


