Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottság közleménye
licencvizsgákról a 2016. február–2016. május közötti vizsgaidőszakra
hatályos: 2015.08.04 –
2015. EüK. 13. szám közlemény 5
I. Általános tudnivalók
A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:
2015. október 1–31.
Jogszabályi háttér
A licenc vizsgára vonatkozó hatályos rendelkezés a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek
és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14. )
EMMI rendelet tartalmazza.
Jelentkezés
A jelölt licencvizsgára a Nemzeti Vizsgabizottságnál jelentkezik.
A Nemzeti Vizsgabizottság minden beérkezett jelentkezést nyilvántartásba vesz és a regisztrációról
postai úton ad értesítést.
A jelentkezési anyagot postán, vagy ügyfélfogadási időben személyesen lehet eljuttatni.
Cím: EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT (továbbiakban: ENKK) NEMZETI
VIZSGABIZOTTSÁG, 1085 Budapest, Horánszky utca 15.
Ügyfélfogadás és tájékoztatás
Hétfő

9-12 óráig

Szerda

14-16 óráig

Licencvizsga szervezők
Csabai Ildikó
irodavezető,
szakmai tanácsadó

(214. iroda)

(06-1) 429-4095

csabai.ildiko@enkk.hu

Nagy Boglárka
szakvizsga referens

(212. iroda)

(06-1) 327-7214
06 (20) 538-2384

nagy.boglárka@enkk.hu

Benyújtandó dokumentumok
– Jelentkezési lap (2 példány)

– A vizsgadíj befizetéséről szóló igazolás, amelyet az ENKK Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-00285788-00000000 számlaszámon lehet teljesíteni. A befizetés jogcíme/közlemény
rovatban a jelölt nevét, szakképesítés megnevezését kérjük feltüntetni.
– A licencvizsga díja: 30 000 Ft.
– A személyi igazolvány fénymásolata
– A diploma fénymásolata
– Az előző szakvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata(i)
– Munkáltatói igazolás
– A képzési program teljesítéséről szóló Szak és Továbbképző által kiállított igazolás
Vizsgadíj
Amennyiben a jelölt nem a saját nevére kéri a számlát kiállítani a vizsgadíj befizetéséről, kérjük a
jelentkezési lapon azt a nevet feltüntetni, akinek a részére ezt igényli.
Halasztás
A licenc vizsga elhalasztására irányuló szándékát a jelölt legkésőbb a vizsgát megelőző ötödik (5)
munkanapig írásban a Nemzeti Vizsgabizottságnál kérheti.
Halasztásnak nem minősülő esetek:
– amennyiben a jelölt írásban nem jelzi halasztási szándékát;
– amennyiben a jelölt nem jelenik meg a kitűzött szakvizsgán.
A halasztási kérelem elmulasztása esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni.
A licencképzés teljesítésével kapcsolatos igazolás1
Igazoljuk, hogy ............................................................................................................... (született:
.................................................................., an.:
...................................................................................................) pecsétszám:
.......................................................,
................................................................................................. (város),
................................................................................ u. ................... sz. lakos, a
........................................................................................................... (egyetem, kórház)
........................................................................... (klinikájára, osztályára, részlegére) szolgálattételre
beosztott orvos a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok
egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletben
meghirdetett ................................. licenc megszerzéséhez a vizsgára bocsátási kérelmet benyújtotta.
A fent nevezett vizsgázó a licenc rendelet 2. sz. mellékletében foglalt előírásoknak a jelentkezés előtti
időben eleget tett, az adott szakterületet a jogszabályban meghatározott időtartamban folyamatosan

- főfoglalkozásban, vagy annak keretei között – művelte, és a vizsgára bocsátás feltételeiként előírt
beavatkozásokat, tevékenységeket maradéktalanul teljesítette.
Jelen igazolást a ............................................... licenc vizsgára történő jelentkezés céljából állítottuk ki.
Város, .......................................................................................... év ....................... hó ................... nap
.......................................................................................
szakképzési dékán-helyettes
.......................................................................................
grémium vezető
A vizsgára bocsátó igazolást az Egyetem Szak és Továbbképzési dékán-helyettese állítja ki a
szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú
szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 6. § (2)–(3) és 13. § alapján.
LICENC
JELENTKEZÉSI LAP
a 2016. tavaszi vizsgaidőszakra
(kézírás esetén nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni)
Mely szakmából kíván vizsgázni:
A vizsgára bocsátó igazolást kiállító egyetem:

A jelentkező személyi azonosító okmányban szereplő neve
A jelentkező orvosi tevékenysége során használt neve (ez szerepel majd a licenc tanúsítványán)
Neme: .......................................................... Állampolgársága: ............................................................
Orvosi pecsét száma / Működési nyilvántartási száma:
Születési hely, idő:
Anyja születési neve:
Jelenlegi munkahelye:
Diploma megszerzésének helye, időpontja:
Bemeneti követelményként előírt szakképesítése:
Licenc képzést szervező, neve, címe:

Licenc képzés lebonyolításának hely, címe:

Értesítési cím:

Telefonszám:
E-mail cím:
Ha más számára kéri a befizetett vizsgadíjról a számlát kiállítani, a címzett pontos
neve:
címe, irányítószáma:

P. H.
Aláírás
II. NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG
LICENC VIZSGANAPTÁR
Licenc vizsgaidőszaka: 2016. február–2016. május
SSz.

Licenc megnevezése

Ügyintéző

1.

Endoszkópos ultrahang vizsgálatok

Nagy Boglárka

2.

Mellkas-sérültek traumatológiai ellátása

Nagy Boglárka

3.

Neurointervenció

Nagy Boglárka

4.

Neurosonológia

Nagy Boglárka

5.

Hipertonológia

Nagy Boglárka

6.

Lipidológia

Nagy Boglárka

7.

Neuro-ophtalmológia

Nagy Boglárka

8.

Vasculáris neurológia

Nagy Boglárka

9.

Alvásmedicina szakértője

Nagy Boglárka

10.

Obezitológia

Nagy Boglárka

11.

Palliatív orvoslás

Nagy Boglárka

12.

Diabetológia

Nagy Boglárka

13.

Foniátria

Nagy Boglárka

14.

Komplex radiológiai emlődiagnosztika

Nagy Boglárka

15.

Halottvizsgálati szaktanácsadó

Nagy Boglárka

16.

Gyermekszemészet

Nagy Boglárka

