
34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelet 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól 

szóló 

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú 

szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI 

rendelet módosításáról 

hatályos: 2015.07.02 - 2015.12.31 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia)–

id) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

1. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes 

szabályairól szóló 

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása 

1–3. §1 

1. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól 

szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.1.) 1. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„1. § (1) E rendelet hatálya 

a) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens 

Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról 

szóló 34/2015. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) meghatározott 

egyes keretszámok tekintetében lefolytatandó rendszerbevételi eljárásra, 

b) a szakképzést végző intézmények kiválasztásának szabályaira (a továbbiakban: 

akkreditációs eljárás), 

c) a szakképzés teljesítésének részletes szabályaira – ideértve a szakképzés 

teljesítésében közreműködő tutorokra és a szakképzési grémiumokra vonatkozó 

előírásokat – és 

d) a szakképzést lezáró szakvizsgáztatásra vonatkozó szabályokra 

terjed ki. 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak tekintetében a Kr. 2. §-ában foglalt 

fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni.” 

2. § Az R.1. 2. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. A szakképzési központ feladata a szakképzéssel kapcsolatban 

2. § Az orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézményben 

(a továbbiakban: egyetem) a szakképzés koordinációját és technikai, szervezési 

feladatait végző szervezeti egység (szakképzési központ) feladata a szakképzéssel 

kapcsolatosan: 

a) a szakképzés megkezdésével összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása, a 

szakképzési megállapodás létesítése, 
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b) a jelöltek képzési tervének összeállításával, módosításával, a teljesítés 

követésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, 

c) a szakképzési grémiumok feladataiban való adminisztratív közreműködés, 

d) a jelölt szakvizsgára bocsáthatóságáról szóló dokumentum (abszolutórium) 

kiállítása, 

e) a képzés során miniszteri rendelet vagy a képzési terv alapján szükséges 

részvizsgák szervezésében való közreműködés, 

f) külső képzőhelyekkel való kapcsolattartás, valamint a külső képzőhelyen 

töltendő gyakorlat szervezésében történő közreműködés és azok teljesítésének 

nyomon követése, 

g) a szakképzés során a jelöltek kötelező tanfolyamainak szervezése és 

h) folyamatos kapcsolattartás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési 

Központtal (a továbbiakban: ENKK) a szakképzés adminisztrációjának biztosítása 

érdekében.” 

3. § Az R.1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) A Kr. 34. § (1) bekezdése szerinti keretszámokon belül – ide nem értve a 

Kr. alapján az egyetemek által betölthető rezidensi keretszámokat – az 

egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott 

szakmákban a szakképzésbe történő belépésre rendszerbevételi eljárás keretében 

kerül sor. 

(2) A rendszerbevételi eljárás megszervezésével kapcsolatos (3) bekezdés szerinti 

feladatokat az ENKK látja el. 

(3) A rendszerbevételi eljárásról az ENKK tájékoztatót ad ki, amely tartalmazza a 

rendszerbevételi eljárással érintett szakmákat, a képzőhelyeket és az adott 

szakmában régiónként felvehető jelöltek számát, valamint a rendszerbevételi 

bizottság összetételét. Az ENKK a rendszerbevételi eljárás lebonyolításával az adott 

egyetemi régióba tartozó keretszámok tekintetében az egyetemeket megbízhatja. Az 

ENKK a rendszerbevételi eljárás lebonyolítását legalább 30 nappal megelőzően 

közzéteszi a rendszerbevételi eljárás időpontját és a jelentkezés feltételéül szolgáló 

dokumentumok körét.” 

 

4–7. §2 

8–17. §3 

8. § (1) Az R.1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A szakképzés gyakorlati programjának lebonyolítása akkreditált egészségügyi 

szolgáltatónál (a továbbiakban: szakképző hely) történik.” 

(2) Az R.1. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az akkreditációs eljárás lefolytatását az egészségügyi szolgáltató 

kezdeményezi valamely egyetemnél. Az akkreditációs eljárás kezdeményezésének 

egységes formai és tartalmi követelményeit az e rendeletben foglaltakra figyelemmel 

az ENKK határozza meg és a honlapján közzéteszi. Az akkreditáció iránti kérelmet 

az egyetem – a kérelem előzetes vizsgálatát követően – nyújtja be az ENKK-hoz.” 

9. § Az R.1. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„8. § (1) Az ENKK a szakképző helyeket ellenőrzi. 

(2) Az ENKK az (1) bekezdés szerinti eljárásában a szakterület szerint illetékes 

szakmai kamarát szakértőként veszi igénybe.” 

10. § Az R.1. IV. Fejezete a következő 6/A. alcímmel egészül ki: 

„6/A. A szakképzés minőségének biztosítása és a tutori tevékenység 

8/A. § (1) A támogatott szakképzés során teljesítendő gyakorlati idő eltöltését, 

beavatkozások, vizsgálatok elvégzését a tutor havonta, de legkésőbb az adott képzési 

elem teljesítését követő két héten belül igazolja az ENKK és a szakképzésért felelős 

egyetem irányába. 

(2) A tutori tevékenység értékelését a Kr. 11. § (1) bekezdése alapján kiválasztott 

szervezet vagy intézmény által létrehozott minőségbiztosítási rendszer keretein belül 

a rezidensek, a tutor foglalkoztatója, valamint az ENKK végzik. 

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti minősítés alapján a tutor 

a) az (1) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségét legalább két rezidens 

vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti határidőt követő egy hónapon belül nem 

teljesíti, 

b) a jelöltet folyamatosan vagy több alkalommal akadályozza a képzés során 

elvégzendő vizsgálatok, beavatkozások teljesítésében, vagy 

c) a konzultációs lehetőséget a rezidens legalább háromszori írásbeli kérésére, 

legalább 30 napon belül nem biztosítja, 

az ENKK a tutort a mulasztására írásban figyelmezteti és határidő megjelölésével 

felhívja a kötelezettségeinek teljesítésére a Kr. 13. § (6)–(8) bekezdésében foglaltak 

egyidejű megjelölésével. 

(4) Ha a tutor a figyelmeztetés ellenére a (2) bekezdés szerinti minősítés alapján a 

(4) bekezdés szerinti határidőt követően is a (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti 

magatartás valamelyikét tanúsítja, az ENKK a tutort a névjegyzékből törli.” 

11. § Az R.1. IV. Fejezete a következő 6/B. alcímmel egészül ki: 

„6/B. A szakképzési grémium 

9. § (1) Az egyetemen belül a szakképzés szakmai irányítását a szakképzési 

grémium látja el. 

(2) A szakképzés vonatkozásában a szakképzési grémiumok felsorolását, az egyes 

szakképzési grémiumokhoz tartozó alap szakképesítéseket, valamint az egyes 

szakképzési grémiumok legkisebb létszámát a 4. melléklet tartalmazza. 

(3) A házi gyermekorvosi tevékenység végzése céljából csecsemő- és 

gyermekgyógyászat szakképzésben részt vevő jelöltek esetében a 

gyermekgyógyászati szakképzési grémium az illetékes. 

(4) A honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan, a repülőorvostan, valamint a 

plasztikai és égés-sebészet szakképesítések tekintetében országos szakképzési 

grémium létrehozására kerül sor. Az országos szakképzési grémium létrehozásáról 

az ENKK gondoskodik úgy, hogy annak tagjai 

a) a honvédorvostan szakképzési grémium esetében: 

aa) az egészségügyi szakmai kollégium honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem 

orvostan vagy repülőorvostan szakképesítéssel rendelkező egy képviselője, 



ab) valamennyi egyetem egy-egy képviselője és 

ac) a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt személy; 

b) a plasztikai és égés-sebészet szakképzési grémium esetében: 

ba) az egészségügyi szakmai kollégium plasztikai és égés-sebészet 

szakképesítéssel rendelkező, 

bb) valamennyi egyetem és 

bc) az egészségügyi szolgáltatók érdekképviseletét ellátó, a miniszter által 

meghatározott szakmai szervezet 

egy-egy képviselője. 

(5) Az ENKK az országos szakképzési grémium tagjait 5 évre bízza meg. 

(6) Az országos szakképzési grémiumi tagság megszűnik, ha tag 

a) megbízása lejár, 

b) meghal, 

c) tagságáról lemond, 

d) képviseleti jogosultsága, jogviszonya, tagsága megszűnik az általa képviselt 

intézménynél, szervezetnél. 

(7) A (4) bekezdés szerinti személyek, szervezetek vagy intézmények legkésőbb a 

tagság (6) bekezdés szerinti megszűnését követő 15 napon belül tesznek javaslatot 

az ENKK-nak az új tag személyére. 

(8) Az országos szakképzési grémium elnöke az egészségügyi szakmai kollégium 

képviselője. 

9/A. § (1) A szakképzési grémium feladata a 4. melléklet szerint hozzá tartozó 

szakképesítések tekintetében: 

a) az ENKK felkérése alapján a szakképző hellyé minősítés eljárásában 

szakértőként történő közreműködés, 

b) a szakképzés miniszteri rendeletben meghatározott képzési programjainak, 

valamint a miniszter által az egyes szakképesítések tekintetében meghatározott 

beavatkozási listáknak a folyamatos tartalmi felülvizsgálata, annak módosításával 

kapcsolatos javaslattétel, 

c) javaslattétel az egyes szakképesítések tekintetében a szakvizsgáztatók 

személyére, 

d) a jelöltek képzési tervének meghatározása, módosítása, 

e) a jelöltek szakvizsgára bocsátása érdekében a képzési program teljesítésének 

jóváhagyása, a képzés teljesítését szolgáló igazolás kiállítása, és 

f) folyamatos kapcsolattartás a képzőhelyekkel és a jelöltek mellé kijelölt 

tutorokkal. 

(2) A 4. mellékletben az egyes szakképzési grémiumokra vonatkozóan 

meghatározott legkisebb létszám figyelembevételével a szakképzési grémiumok 

összetételét úgy kell kialakítani, hogy a szakképzési grémium tagjainak legalább 

egyharmada az egészségügyi szolgáltatók érdekképviseletét ellátó, a miniszter által 

meghatározott szakmai szervezet által támogatott szakorvos legyen. 

(3) A szakképzési grémium a tárgyévben ellátott feladatairól a tárgyévet követő év 

február 28-áig beszámolót készít. Az egyetem az általa működtetett szakképzési 



grémiumok beszámolóit megvizsgálja és összesíti, valamint a tárgyévet követő év 

március 30-áig megküldi azt az ENKK részére. Az országos szakképzési grémium a 

beszámolóját közvetlenül az ENKK részére küldi meg. 

(4) Ha az egyetem a beszámolót a (3) bekezdés szerinti határidőig nem küldi meg, 

annak pótlásáig a Kr. 12. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti támogatás 

folyósítása szünetel.” 

12. § Az R.1. 13. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A jelölt a (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolást legkésőbb az adott 

szakvizsgának a 12/A. § szerinti vizsganaptárban meghatározott kezdő időpontját 

megelőző 30 nappal köteles megküldeni az NVB részére. A (2) bekezdés szerinti 

dokumentumoknak az e bekezdésben meghatározott határidőn túli benyújtása esetén 

az NVB a szakvizsgára jelentkezést elutasítja.” 

13. § (1) Az R.1. 17. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Szakvizsgáztató) 

„d) az egyéb egészségügyi szakképesítések, valamint azon szakorvosi és 

szakgyógyszerészi szakképesítések esetében, ahol a szakvizsgáztatók alacsony 

száma miatt a vizsgabizottság kiállítása az a)–c) pont szerinti módon nem valósítható 

meg, a miniszter által legfeljebb kétéves időtartamra felkért, az adott szakirányú 

szakvizsgától eltérő, az adott szakterülettel rokon szakterületen szakvizsgával 

rendelkező egyetemi tanár, doktori fokozattal vagy habilitációval rendelkező 

szakember” 

(lehet.) 

(2) Az R.1. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A (3) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott szakvizsgáztató személyére az 

egyetemek, valamint az egészségügyi szakmai kollégium tesznek javaslatot. A 

javaslathoz mellékelni kell a (3) bekezdés b)–d) pontjában foglalt feltételek meglétét 

alátámasztó dokumentumokat.” 

(3) Az R.1. 17. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 

„(4a) A (4) bekezdés szerinti javaslatokat az NVB megvizsgálja, majd – ha a 

javaslatok az e rendeletben foglaltaknak megfelelnek – továbbítja azokat a miniszter 

részére.” 

14. § Az R.1. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az elméleti és a gyakorlati vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az 

NVB a szakvizsga bizonyítványok nyilvántartásával együtt őriz meg. A 

szakvizsgáról készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az elméleti vizsgán elhangzott 

kérdéseket. A jegyzőkönyv vezetéséről a szakvizsga bizottság elnöke gondoskodik, 

és azt a vizsgáztató bizottság minden tagja aláírásával hitelesíti.” 

15. § Az R.1. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A jelölt a szakvizsga bizonyítvány vagy a szakvizsga sikeres teljesítését 

tanúsító igazolás kézhezvételét követően jogosult a szakképesítésnek megfelelő 

megnevezés viselésére.” 

16. § Az R.1. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól 

szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú 



szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 

módosításáról szóló 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelettel megállapított 4. melléklet 

szerinti szakképzési grémiumokat az egyetemek 2015. augusztus 31-éig hozzák létre 

és tagjaikról – legkésőbb a létrehozást követő 30 napon belül – a minisztert és az 

ENKK-t tájékoztatják.” 

17. § Az R.1. az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki. 

18. § Az R.1. 

1–3.4 

4.5 

5–18.6 

lép. 

18. § Az R.1. 

1. 4. § (1) bekezdésében az „a központi gyakornoki állásokra felvételüket kérő” 

szövegrész helyébe a „meghirdetett álláshelyekre” szöveg, 

2. 4. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Kr. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

oklevél megszerzésével záruló” szövegrész helyébe az „az adott szakképzés 

bemeneti követelményeként meghatározott szakképzettség megszerzésére irányuló” 

szöveg, 

3. 4. § (2) bekezdés b) pontjában, 7. § (5) bekezdés d) pontjában, 10. § (4) 

bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés e) pontjában, 14. § (6) 

bekezdésében, valamint 3. melléklet 1. pont 1.3. alpontjában és 2. pont 2.2.4. 

alpontjában az „a felsőoktatási intézmény” szövegrész helyébe az „az egyetem” 

szöveg, 

4.2 

5. 6. § (6) bekezdésében az „a felsőoktatási intézménynél” szövegrész helyébe az 

„az egyetemnél” szöveg, 

6. 6. § (6) bekezdésében, 7. § (4b) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében és 1. 

melléklet 1.6. pontjában az „A felsőoktatási intézmény” szövegrész helyébe az „Az 

egyetem” szöveg, 

7. III. Fejezet címében az „A MINŐSÍTÉSI” szövegrész helyébe az „AZ 

AKKREDITÁCIÓS” szöveg, 

8. 7. § (2) bekezdésében az „Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a 

továbbiakban: ENKK)” szövegrész helyébe az „ENKK” szöveg, 

9. 10. § (2) bekezdésében az „a Kr. szerinti jelölt (a továbbiakban: jelölt)” 

szövegrész helyébe az „a jelölt” szöveg, 

10. 16. § (1) bekezdésében a „vizsgát megelőző napig” szövegrész helyébe a 

„vizsgát megelőző ötödik munkanapig” szöveg, 

11. 17. § (3) bekezdés a) pontjában a „felsőoktatási intézmény” szövegrész helyébe 

az „egyetem” szöveg, 

12. 17. § (6) bekezdés a) pontjában az „a felsőoktatási intézmények” szövegrész 

helyébe az „az egyetemek” szöveg, 

13. 17. § (7) bekezdésében a „Felsőoktatási intézmény” szövegrész helyébe az 

„Egyetem” szöveg, 
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14. 18. § (2) bekezdésében az „az ESZTT, valamint szükség esetén más szakértő” 

szövegrész helyébe a „szükség esetén szakértő” szöveg, 

15. 19. § (2) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg, 

16. 19. § (4) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe az „öt” szöveg, 

17. 19. § (6) bekezdésében a „felsőoktatási intézménynek” szövegrész helyébe az 

„egyetemnek” szöveg és 

18. 20. § (3) bekezdésében a „vizsgalap” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyv” 

szöveg 

lép. 

19. §7 

19. § Hatályát veszti az R.1. 

a) 4. alcíme, 

b) 6. § (3)–(5) bekezdése és 

c) 11/A. §-a. 

 

2. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 

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

20–27. §8 

20. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.2.) 3. §-a a következő (6)–(8) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A 11. melléklet tartalmazza azon alap szakképesítések körét, amelyek együttes 

megléte a 11. mellékletben meghatározott ráépített szakképesítésnek 

megfeleltethető. 

(7) A gyermekradiológia képzés esetében, ha a képzésben részt vevő csecsemő- és 

gyermekgyógyászat, valamint radiológia szakképesítéssel egyaránt rendelkezik, a 

szakvizsgára bocsátáshoz a 3. melléklet 14. pontjában foglaltaktól eltérően 6 hónap 

gyermekradiológia gyakorlat teljesítésének igazolása elegendő. 

(8) A 12. melléklet tartalmazza azon, a szakorvosi, a szakgyógyszerészi 

szakképesítés megszerzéséről és a képesítésről, továbbá az orvosok, fogorvosok és a 

gyógyszerészek továbbképzéséről szóló 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelet alapján 

megszerzett képesítéseket, amelyek valamely, e rendelet szerinti szakképesítésnek 

megfeleltethetők.” 

21. § Az R.2. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Az infektológiai gyógyszerészet ráépített szakgyógyszerészi szakképesítés az 

R.1. szerinti Gyógyszerészi mikrobiológia szakképesítéssel is megszerezhető.” 

22. § (1) Az R.2. 12. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 

„(8) Az államilag támogatott doktori képzés keretében folytatott tanulmányokból – 

az egyetem döntésétől függően – legfeljebb egy év a szakgyakorlati időbe 

beszámítható. Az egyetem a PhD tanulmányokból további, legfeljebb 6 hónap 
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képzési idő beszámítását is engedélyezheti, ha a jelölt a szakképesítésnek megfelelő, 

kiemelkedő tudományos tevékenységet igazol. 

(9) Ráépített szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzési időbe a korábban 

teljesített gyakorlat – az egyetem döntése alapján – beszámítható, azzal, hogy 

a) a beszámított gyakorlat mértéke nem haladhatja meg az e rendeletben 

meghatározott képzési idő kétharmadát és 

b) más szakképzés teljesítéséhez szükséges gyakorlati idő a ráépített képzésbe 

egyidejűleg nem számítható be.” 

(2) Az R.2. 12. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki: 

„(12) A szakképzés megkezdése előtt magyarországi egészségügyi szolgáltatónál 

teljesített gyakorlati idő a szakképzésbe beszámítható. A külföldön töltött gyakorlati 

idő beszámításánál a (6) és a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.” 

23. § Az R.2. a következő 14. §-sal egészül ki: 

„14. § (1) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes 

szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi 

felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI 

rendelet módosításáról szóló 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: 

R.2.) megállapított 2. melléklet 17. IDEGSEBÉSZET cím 3. pont 3.2. alpontjában 

meghatározottakat a 2017. december 31-ét követően szakvizsgát tevő jelöltek 

esetében kell alkalmazni. 

(2) Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 30. sorában, valamint a 3. melléklet 

19. KÉZSEBÉSZET cím 1. pontjában foglalt, az R.2.-vel megállapított 

rendelkezéseket a szakképzésüket 2015. december 31-ét követően megkezdőkre kell 

alkalmazni.” 

24. § Az R.2. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„17. § Ez a rendelet 

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 25., 28. és 35. 

cikkének, valamint V. melléklet 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. és 5.3.3. pontjának, 

b) az irányelvnek a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 

és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről 

szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. 

november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. pontjával 

megállapított 25. cikk (3a) bekezdésének 

való megfelelést szolgálja.” 

25. § (1) Az R.2. 

a) 1. melléklete a 2. melléklet szerint, 

b) 2. melléklete a 3. melléklet szerint, 

c) 3. melléklete a 4. melléklet szerint, 

d) 6. melléklete az 5. melléklet szerint és 

e) 10. melléklete a 6. melléklet szerint 

módosul. 

(2) Az R.2. 



a) a 7. melléklet szerinti 11. melléklettel és 

b) a 8. melléklet szerinti 12. melléklettel 

egészül ki. 

26. § Az R.2. 12. § (5) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „hat” szöveg 

lép. 

27. § Hatályát veszti az R.2. 8. § (5) bekezdése. 

 

3. Záró rendelkezések 

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. július 1-jén lép 

hatályba. 

(2) A 4–7. §, a 18. § 4. pontja 2016. január 1-jén lép hatályba. 

29. § Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-

i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szakmai képesítések 

elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer 

keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az 

IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 19. pontjával megállapított 25. cikk (3a) bekezdésének 

való megfelelést szolgálja. 

1–8. melléklet a 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelethez9 

 

1. melléklet a 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelethez 

„4. melléklet a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelethez 

A támogatott szakképzés szakképzési grémiumai 

  A B C 

1. Grémium Szakképesítés 
Legkisebb létszám 

egyetemenként 

2. 
Alapellátás 

foglalkozás-orvostan 
5 

3. háziorvostan 

4. Aneszteziológia aneszteziológia és intenzív terápia 5 

5. 

Belgyógyászat 

belgyógyászat 

9 

6. gasztroenterológia 

7. geriátria 

8. hematológia 

9. infektológia 

10. kardiológia 

11. klinikai onkológia 

12. nefrológia 

13. Bőrgyógyászat bőrgyógyászat 3 

14. Fül-orr-gégegyógyászat fül-orr-gégegyógyászat 3 

15. Gyermekgyógyászat csecsemő- és gyermekgyógyászat 7 
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16. gyermeksebészet 

17. Honvédorvostan 

honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem 

orvostan 3* 

18. repülőorvostan 

19. 

Laboratóriumi diagnosztika 

klinikai genetika 

3 
20. orvosi laboratóriumi diagnosztika 

21. orvosi mikrobiológia 

22. transzfuziológia 

23. Népegészségügy megelőző orvostan és népegészségtan 3 

24. Neurológia neurológia 3 

25. Patológia és igazságügyi 

orvostan 

igazságügyi orvostan 
3 

26. patológia 

27. Plasztikai és égés-sebészet plasztikai és égés-sebészet 3* 

28. 
Pszichiátria 

gyermek- és ifjúságpszichiátria 
3 

29. pszichiátria 

30. 

Radiológia 

nukleáris medicina 

3 31. radiológia 

32. sugárterápia 

33. 
Reumatológia 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás 
3 

34. reumatológia 

35. 

Sebészet 

arc-, állcsont- és szájsebészet 

9 

36. érsebészet 

37. idegsebészet 

38. mellkassebészet 

39. ortopédia és traumatológia 

40. sebészet 

41. szívsebészet 

42. Sürgősség oxyológia és sürgősségi orvostan 3 

43. Szakfogorvos valamennyi szakfogorvosi szakképesítés 5 

44. 
Szakgyógyszerész 

valamennyi szakgyógyszerészi 

szakképesítés 
5 

45. 
Szakpszichológus 

valamennyi szakpszichológusi 

szakképesítés 
3 

46. Szemészet szemészet 3 

47. Szülészet-nőgyógyászat szülészet-nőgyógyászat 3 

48. Tüdőgyógyászat tüdőgyógyászat 3 

49. Urológia urológia 3 

* A honvédorvostan és a plasztikai és égés-sebészet szakképzési grémium esetében 

a táblázat az országos grémium létszámát tartalmazza. 

” 

2. melléklet a 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelethez 



1.    Az R.2. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(1. Szakképzés megnevezése Bemeneti szakképesítés Képzési idő) 

„ 

30. Kézsebészet ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia) (72) + 24 hó 

” 

2.    Az R.2. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(1. Szakképzés megnevezése Bemeneti szakképesítés Képzési idő) 

„ 

7. 6. Toxikológia Kórházi-klinikai gyógyszerészet, Klinikai laboratóriumi 

gyógyszerészet, Farmakológia, farmakoterápia, Nem klinikai és 

klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia (Gyógyszerhatástan) 

(36-58 hó) 

+24 

hó 

” 

    3.    Az R.2. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(1. Szakképzés megnevezése Bemeneti szakképesítés Képzési idő) 

2. 1. Alap szakképesítések) 

„ 

3. 1.1. Klinikai 

biokémia 
Kémia, biológia, laboratóriumi diagnosztika, orvosi biotechnológia 

(egyetemi végzettség vagy MSc) 

48 hó 

” 

3. melléklet a 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelethez 

1. Az R.2. 2. melléklet 14. HÁZIORVOSTAN cím „HÁZIORVOSTAN A 

KÜLÖN JOGSZABÁLY SZERINTI EGYÉNI KÉPZÉST TELJESÍTŐKNEK” 

pontjában a „11. § (5) bekezdése”szövegrész helyébe a „11. § (4)–(5) és (8a) 

bekezdése” szöveg lép. 

2. Az R.2. 2. melléklet 17. IDEGSEBÉSZET cím 3. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei 

3.1. Meghatározott számú és típusú beavatkozás elvégzése 

3.2. A European Association of Neurosurgical Societies írásbeli vizsgájának 

sikeres teljesítése.” 

3. Az R.2. 2. melléklet 29. ORVOSI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA cím 

2.1. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(24 hó törzsképzési program:) 

„c) 5 hó hematológiai/immunológiai gyakorlat” 

4. Az R.2. 2. melléklet 29. ORVOSI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA cím 

2.1. pont d) alpont db) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(24 hó törzsképzési program: 

12 hó klinikai biokémiai gyakorlat:) 



„db) 6 hó molekuláris biopatológia gyakorlat” 

4. melléklet a 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelethez 

1. Az R.2. 3. melléklet 19. KÉZSEBÉSZET cím 1. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„1. Képzés belépési feltétele: ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia) 

szakvizsga” 

2. Az R.2. 3. melléklet 20. KLINIKAI FARMAKOLÓGIA cím 3. pontja helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„3. Képzési program: 

a) 2 hó gyakorlat klinikai fázis I. gyógyszervizsgálatok végzésére kijelölt, klinikai 

farmakológiai ellátóhelyen 

b) 22 hó gyakorlat klinikán, kórházban működő vizsgálóhelyen (humán fázis II., 

III. és IV. vizsgálatok) 

c) egyetemi akkreditált GCP tanfolyam elvégzése 

d) Minimálisan 4 napos szakvizsga felkészítő tanfolyam. A kontakt-oktatást 

egészítik ki az oktatók által kijelölt, az interneten elérhető EMA útmutatók, 

irányelvek, valamint a hazai vonatkozó jogi szabályozás személyes felkészülés 

keretében történő elsajátítása. Az oktató egyetemek ennél hosszabb tanfolyamok 

elvégzését saját hatáskörükben javasolhatják.” 

5. melléklet a 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelethez 

1. Az R.2. 6. melléklet 2. INFEKTOLÓGIAI GYÓGYSZERÉSZET cím 2.1. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.1. Képzés belépési feltétele: kórházi-klinikai szakgyógyszerészi szakvizsga, 

vagy az R.1. alapján megszerzett gyógyszerészi mikrobiológia szakvizsga” 

2. Az R.2. 6. melléklet 6. TOXIKOLÓGA cím 6.1. pontja helyébe a követező 

rendelkezés lép: 

„6.1. Képzés belépési feltétele: 

a) kórházi-klinikai gyógyszerészet, 

b) farmakológia, farmakoterápia (gyógyszerhatástan) vagy 

c) nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia 

szakvizsga” 

6. melléklet a 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelethez 

Az R.2. 10. melléklet 1. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK cím 1.1. KLINIKAI 

BIOKÉMIA alcím 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.1.1. Képzés belépési feltétele 

Egyetemi vagy mesterképzési szakon 

a) a kémia tudomány területén megszerzett, 

b) a biológia tudomány területén megszerzett, 

c) a laboratóriumi diagnosztika területén megszerzett vagy 

d) orvosi biotechnológia 



szakképzettség” 

7. melléklet a 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelethez 

„11. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez 

Egyes ráépített szakorvosi szakképesítések megfeleltethetősége 

  A B 

1. Ráépített szakorvosi szakképesítés megnevezése Azon szakorvosi alap szakképesítések megnevezése, amelyek együttes megléte esetén az A 
oszlop szerinti ráépített szakképesítésnek megfeleltethető 

2. Csecsemő- és gyermek fül-orr-

gégegyógyászat 

csecsemő- és gyermekgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat 

3. Csecsemő- és gyermekgyógyászati 

intenzív terápia 

aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemő- és 

gyermekgyógyászat 

4. Csecsemő- és gyermekkardiológia csecsemő- és gyermekgyógyászat, kardiológia 

5. Gyermek-gasztroenterológia csecsemő- és gyermekgyógyászat, gasztroenterológia 

6. Gyermek hemato-onkológia csecsemő- és gyermekgyógyászat, hematológia, klinikai 

onkológia 

7. Gyermek-neurológia csecsemő- és gyermekgyógyászat, neurológia 

8. Gyermek-nőgyógyászat csecsemő- és gyermekgyógyászat, szülészet és nőgyógyászat 

9. Gyermek-tüdőgyógyászat csecsemő- és gyermekgyógyászat, tüdőgyógyászat 

10. Iskola-egészségtan és 

ifjúságvédelem 

csecsemő- és gyermekgyógyászat, foglalkozás-orvostan 

11. Orvosi rehabilitáció (kardiológia 

területen) 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, kardiológia 

12. Orvosi rehabilitáció 

(gyermekgyógyászat területen) 

csecsemő- és gyermekgyógyászat, fizikális medicina és 

rehabilitációs orvoslás 

13. Orvosi rehabilitáció (pulmonológia 

területen) 

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, tüdőgyógyászat 

” 

8. melléklet a 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelethez 

„12. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez 

Egyes képesítések megfeleltethetősége 

  A B 

1. A szakorvosi, a szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzéséről és a képesítésről, továbbá az orvosok, 
fogorvosok és a gyógyszerészek továbbképzéséről szóló 9/1978. (XI. 29.)  

EüM rendelet szerint megszerezhető képesítés 

E rendelet szerint megszerezhető 
szakképesítés 

2. Humángenetika Klinikai genetika 

3. Neurofiziológia Klinikai neurofiziológia 

4. Neuroradiológia Neuroradiológia 

5. Neuropatológia Neuropatológia 

6. Neonatológia Neonatológia 

7. Pszichoterápia Pszichoterápia 

8. Rehabilitáció Orvosi rehabilitáció 



 

 
1 Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
2 A 4–7. § a 28. § (2) bekezdése alapján 2016. január 1-jén lép hatályba. 
3 A 8–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
4 A 18. § 1–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát 

vesztette. 
5 A 18. § 4. pontja a 28. § (2) bekezdése alapján 2016. január 1-jén lép hatályba. 
6 A 18. § 5–18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát 

vesztette. 
7 A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
8 A 20–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
9 Az 1–8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát 

vesztette. 
 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=177077.1013693#foot_1_place
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=177077.1013693#foot_2_place
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=177077.1013693#foot_3_place
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=177077.1013693#foot_4_place
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=177077.1013693#foot_5_place
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=177077.1013693#foot_6_place
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=177077.1013693#foot_7_place
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=177077.1013693#foot_8_place
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=177077.1013693#foot_9_place

