
A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye 
a szakvizsgára jelentkezés módjáról és rendkívüli vizsganaptáráról  

a 2012. februári vizsgaidıszakra 

hatályos: 2011.11.16 - 

TÁJÉKOZTATÓ  
– A meghirdetett idıpontok az elméleti szakvizsgára vonatkoznak. 
– Az elméleti vizsga elıtt teljesítendı gyakorlati vizsga idıtartama 5 munkanap, 
A szakvizsgára való jelentkezések BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE:  

2011. november 28 – december 15. 
Szakvizsgát minimum 5 fı jelentkezése esetén szervezünk! 
Ugyanekkor kell megismételni a jelentkezésüket írásban azoknak, akik 
vizsgájukat halasztották, vagy sikertelenül vizsgáztak. Kérjük a jelentkezési lapon 
tüntesse fel, hogy megújított jelentkezésrıl van szó! 
A halasztással egy idıben a következı vizsgaidıszakra történı beosztásra 
benyújtott kérelem nem fogadható el. Halasztás esetén a halasztás indokoltsága és a 
vizsgadíj újbóli megfizetése kérdésében a Nemzeti Vizsgabizottság elnöke határoz. 
Vizsgaidıszakon belüli halasztás esetén a vizsgadíjat (30 000 Ft) ismételten be 
kell fizetni!  
A jelentkezéshez a következıkben felsorolt dokumentumokat kell benyújtani. 
1. A KÖZPONTI GYAKORNOKI RENDSZER  
alapján végzettek és 
RÁÉPÍTETT VAGY TOVÁBBI ALAP * 
szakvizsgára egyetemi vizsgára bocsátó határozattal jelentkezık által 
benyújtandó dokumentumok 
– Jelentkezési lap (ld.: utolsó oldal) 2 pld-ban, 
– a szakképzést végzı egyetem dékáni hivatala által kiállított vizsgára bocsátó 
határozat vagy abszolutórium, 
– a szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatokat igazoló lap (ld: jelentkezési lap 
elıtt) kitöltve (dékáni hivatal a vizsgára bocsátó határozattal együtt adja ki), 
– a személyi igazolvány fénymásolata, 
– az orvosi diploma fénymásolata, 
– az elızı szakorvosi bizonyítvány(ok) fénymásolata(i), 
– a vizsgadíj befizetésérıl szóló igazolás (2 pld). A szakvizsga díja 30 000 Ft, 
amely díjat a Nemzeti Erıforrás Minisztérium 10032000-01425190-00000000 
számú számlájára kell befizetni, a befizetés átutalással is teljesíthetı. A számlát a 
Magyar Állam Kincstár kezeli. A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni. A 
csekken feladóként azt kérjük feltüntetni, akinek a részére a számlát kérik 
kiállítani  (pl. Bt. esetén a Bt. neve, kórház, stb), a befizetés jogcíme rovatban, és 
a közlemény rovatban kérjük a vizsgázó nevét feltüntetni. Sikertelen vizsga 
megismétlése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni. 
A központi gyakornoki rendszer alapján idén végzık a vizsgára bocsátó határozatot 
(abszolutóriumot) késıbb is benyújthatják. 



A JELENTKEZÉST A FENTIEKNEK MEGFELEL İEN A VIZSGÁRA 
BOCSÁTÓ HATÁROZAT NÉLKÜL IS MEG KELL KÜLDENI!!  
Ha a jelölt a vizsgára jelentkezés és a vizsga idıpontja között teljesíti a szakképzés 
valamely részét, vizsgára csak akkor bocsátható, ha az utolsó részelem teljesítésérıl 
szóló igazolást a vizsga meghirdetett idıpontja elıtt legkésıbb egy hónappal 
benyújtja. Ennek a határidınek az elmulasztása esetén a jelentkezés az adott 
vizsgaidıszakra nem fogadható el, és a következı vizsgaidıszakra való jelentkezést 
írásban meg kell erısíteni. 
2. Általános tudnivalók 
A vizsgára bocsátó határozat (vagy az abszolutórium) benyújtására a határozat 
kiállítása után azonnal, legkésıbb pedig a vizsga meghirdetett idıpontja elıtt egy 
hónappal kerülhet sor. Ennek a határidınek az elmulasztása esetén a jelentkezés az 
adott vizsgaidıszakra nem fogadható el, és a következı vizsgaidıszakra való 
jelentkezést írásban meg kell erısíteni. 
A vizsgára bocsátó határozat (abszolutórium) benyújtása elıtt a jelölt nem kap 
vizsgabeosztást. Tényleges vizsgabeosztására és errıl szóló tájékoztatására csak az 
egyetem által kiállított vizsgára bocsátó határozat (abszolutórium) megérkezése 
után kerül sor. 
Ha a jelölt a vizsgára jelentkezés és a vizsga idıpontja között teljesíti a szakképzés 
valamely részét, vizsgára csak akkor bocsátható, ha az utolsó részelem teljesítésérıl 
szóló igazolást (és a vizsgára bocsátó határozatot) a vizsga meghirdetett idıpontja 
elıtt legalább egy hónappal benyújtja. Ennek a határidınek az elmulasztása 
esetén a jelentkezés az adott vizsgaidıszakra nem fogadható el, és a következı 
vizsgaidıszakra való jelentkezést írásban meg kell erısíteni. 
Ha a szakképzés követelményeinek teljesítése és a szakvizsgára történı jelentkezés 
között több mint öt év telt el, a jelöltnek igazolnia kell, hogy a vizsgára 
jelentkezéskor és azt közvetlenül megelızıen 
a) alap (a jogszabály szerint: elsı) szakképesítés esetén tizenkét hónap, 
b) ráépített szakképesítés esetén hat hónap, 
szakgyakorlatot folytatott a megszerezni kívánt szakképesítés területén. 
Ha szakképzés követelményeinek teljesítése és a szakvizsgára történı jelentkezés 
között több mint tíz év telt el, a szakképzés teljes idıtartamát és tartalmát meg kell 
ismételni. 
A jelentkezéseket postán vagy – kivételesen – személyesen lehet a GYEMSZI – 
ETI Fıigazgatóság Nemzeti Vizsgabizottsághoz eljuttatni (1088 Budapest, 
Horánszky u. 15.) 
A szakképzettséget tanúsító bizonyítványt a mőködési nyilvántartásban szereplı 
névre állítjuk ki. 
A felsoroltakon kívül további dokumentumot nem kell mellékelni, amennyiben 
további igazolások szükségesek, arról a jelentkezıt írásban értesítjük. 
Ügyintézı: 
Arlóy Györgyné (06-1) 327-7214; FAX: (06-1) 338-3944 
Ügyfélfogadás: 
HÉTFİ: 9–12 óráig 



SZERDA: 14–16 óráig 
Telefonos ügyfélfogadás és tájékoztató: 
HÉTFİ, KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK: 9–12 óráig 
SZERDA: 9–16 óráig a fentiekben megadott telefonszámokon. 

A szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatok 
Név: 
Szakterület: 
Jogszabály alapján elıírt szakképzési idı: 
A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus 
szakképesítés megszerzésérıl szóló  
66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 6. §-ában szerinti kedvezmény/gyakorlati idı 
idıtartama (ha van): 
Esetleges méltányossági engedély száma: 
Beszámítás a jogszabály alapján: 
1. külföldi munkavállalásból beszámított idı: 

a beszámítás alapjául szolgáló tevékenység: 
végzésének helye: 
szakmai vezetı: 
idıtartama: 

2. Ph.D. ösztöndíjból beszámított idı: 
a tudományos tevékenység végzésének helye: 
szakmai vezetı: 
témakör: 
idıtartama: 

3. Elızı szakvizsga alapján beszámított idı: (ha a beszámított idıszak egy évnél 
hosszabb, a beszámítás alapjául szolgáló közös elemek, és azok idıtartama) 
4. Kiesı idı: 

oka: 
idıtartama: 

Fentiek valóságát igazolom, vizsgára bocsátását javasolom: 
Egyetem képviselıje 

JELENTKEZÉSI LAP  
a 2012. RENDKÍVÜLI vizsgaidıszakra 

(kézírás esetén nyomtatott betőkkel kérjük kitölteni) 
2 pld-ban kérjük beküldeni 

Mely szakmából kíván vizsgázni:      
  

Képzés befejezésének idıpontja:      
  

Megújított jelentkezés-e*    igen nem 

     
  



A vizsgára bocsátó határozatot (vagy abszolutóriumot) kiállító egyetem: 
  

     
  

A jelentkezı neve:      
  

A jelentkezı születési neve:      
  

Orvosi pecsét száma: ...................................... Neme: .................... Állampolgársága: 
.......................................................... 
  

Születési hely, idı:      
  

Anyja születési neve:      
  

Jelenlegi munkahelye:      
  

Diploma megszerzésének helye, idıpontja:      
  

Elızı szakvizsgák megnevezése (ha vannak) és száma: 
  

     
  

     
  

Értesítési cím (+ telefonszám):      
  

E-mail cím:      
  

A vizsgadíj befizetésének dátuma:      
  

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

     
  

címe, irányítószáma:      

Szakma Idıpont Ügyintézı 
Belgyógyászat 2012. 02. 13–24. Arlóy Györgyné 
Csecsemı- és gyermekgyógyászat 2012. 02. 13–24. Arlóy Györgyné 

 
 
* a jogszabály szövege szerint: elsı 
 
* Aláhúzással kérjük megjelölni. 
 


