
A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye rendkívüli vizsgaidőszakra vonatkozó 
tájékoztatójáról és vizsganaptáráról a 2014. május 26.–június 27. közötti 

vizsgaidőszakra  

hatályos: 2014.04.15 – 

2014. EüK. 5. szám közlemény 2 

Általános tudnivalók 

A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje: 

2014. április 22–30. között 

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

Jelentkezés 

A jelölt szakvizsgára a Nemzeti Vizsgabizottságnál (Hivatal) jelentkezik. 

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

A jelentkezési lapokat postán, vagy ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani. 

Cím: GYEMSZI-EFF Főigazgatóság NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG (1085 Budapest, 
Horánszky utca. 15.) 

Benyújtandó dokumentumok 

– Jelentkezési lap (2 példány). 

– Munkáltatói igazolás. 

– A személyi igazolvány fénymásolata. 

– A diploma fénymásolata. 

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

– A szakképzést végző egyetem dékáni hivatala által kiállított vizsgára bocsátó határozat vagy 
abszolutórium, amelyet legkésőbb egy hónappal a kiírt vizsgaidőpont előtt kell benyújtani. 

A képzési program teljesítéséről szóló igazolás. 

Vizsgadíj 

A szakvizsga díja: 30 000 Ft. 



Idegen nyelven történő elméleti részvizsga további díja: 30 000 Ft. 

A szakvizsga díj befizetését a szakvizsgára való jelentkezést követően a GYEMSZI által 
kiállított számla ellenében kell a 10032000-01490576-00000000 számú számlára, banki 
átutalással vagy belföldi postautalvánnyal teljesíteni. 

Mindkét befizetési módnál kérjük feltüntetni a befizetés jogcíme/közlemény rovatban a jelölt 
nevét, szakképesítés megnevezését valamint a GYEMSZI által kiállított számla számát. 

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. 

Vizsgadíj befizetésének esetei: 

– első jelentkezés alkalmával; 

– a halasztási kérelem elmulasztása esetén a következő vizsgára jelentkezés alkalmával; 

– adott szakból történő második elhalasztás és azt követő minden további elhalasztás esetén a 
következő vizsgára jelentkezés alkalmával; 

– sikertelen vizsga esetén a következő vizsgára jelentkezés alkalmával; 

– az elméleti részvizsga idegen nyelven történő engedélyezése esetén. 

A szakképzések megnevezése 

Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg a szakképzési 
idejüket, a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendeletben, valamint az egyéb egészségügyi felsőfokú 
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-én vagy azt követően kezdték meg a 
szakképzési idejüket, ide értve az egyéb egészségügyi felsőfokú szakképesítéseket is, a 
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek 
jogosultak. 

Sikertelen vizsga 

Felhívjuk a Tisztelt Vizsgázók figyelmét, hogy sikertelen vizsga esetén további 6 hónap 
gyakorlati idő letöltése és annak igazolása szükséges. Az erről szóló igazolást a következő 
jelentkezés alkalmával egyidejűleg kell eljuttatniuk a Nemzeti Vizsgabizottsághoz. 

A sikertelen vizsgát követő jelentkezés alkalmával a szakvizsga díja: 30 000 Ft. A pótvizsga 
díj befizetésére vonatkozó kötelezettség a GYEMSZI 10032000-01490576-00000000 számú 
számlájára teljesíthető banki átutalással vagy belföldi postautalvánnyal a GYEMSZI által 
kiállított számla ellenében. 



Az ugyanazon szakból második sikertelen gyakorlati vagy elméleti részvizsga esetén a 
felsőoktatási intézmény által meghatározott elméleti és 1 éves gyakorlati képzés teljesítése 
szükséges. Ezen dokumentumok benyújtása után lehetséges ismétlő vizsgát tenni. 

Benyújtandó dokumentumok az ismétlő vizsgára: 

Jelentkezési lap 

Igazolás a sikertelen vizsga óta teljesített szakgyakorlatról 

Halasztás 

A jelentkezés elfogadásáról szóló értesítést követően a kitűzött vizsga időpontját legkésőbb 1 
(egy) nappal megelőzően a jelölt a vizsgaidőpont elhalasztását kérheti. 

Halasztásnak nem minősülő esetek: 

– amennyiben a jelölt írásban nem jelzi a Hivatalnál az adott szakvizsgára irányuló halasztási 
szándékát legkésőbb a kitűzött vizsgát megelőző napig; 

– amennyiben a jelölt nem jelenik meg a kitűzött szakvizsgán. 

A halasztási kérelem elmulasztása esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni. 

Jelentkezés időbeli korlátozottsága 

Azon jelentkező esetében, aki a szakképzés befejezését követően több mint 5 év eltelte után 
nyújtja be jelentkezését, igazolnia kell a vizsgára jelentkezést közvetlenül megelőzően 

– első szakképesítés esetén 12 hónap szakgyakorlat teljesítését; 

– ráépített szakképesítés esetén 6 hónap szakgyakorlat teljesítését. 

Azon jelentkező esetében, aki a szakképzés befejezését követően több mint 10 év eltelte után 
nyújtja be jelentkezését, igazolnia kell a vizsgára jelentkezést közvetlenül megelőzően a 
szakképzés adott elemének teljes időtartamának és tartalmának megismétlésére vonatkozó 
teljesítését. 

Vizsgára bocsátó határozat 

A jelölt részére a képzési program teljesítését elfogadó Egyetem vizsgára bocsátó 
határozatot/abszolutóriumot állít ki. 

A határozat/abszolutórium benyújtására legkésőbb az adott szakból a meghirdetett vizsga 
időpontját 1 hónappal megelőzően van lehetőség. 

A dokumentum benyújtási kötelezettségének elmulasztása esetén a jelölt jelentkezése nem 
kerül szervezés alá. 

Jogszabályi háttér 



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

– 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés 
megszerzéséről; 

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

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

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

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

Egyéb tudnivalók 

A szakvizsga gyakorlati és elméleti részből áll. 

Az elméleti vizsga előtt teljesítendő gyakorlati vizsga időtartama minden szakra vonatkozóan 
2–5 munkanap. 

A jelölt az eredményes gyakorlati vizsgát követően bocsátható elméleti vizsgára. 

A szakvizsga pontos helyét és időpontját a Nemzeti Vizsgabizottság (Hivatal) határozza meg. 
Erről a jelöltet a kitűzött vizsga időpontját legalább 15 nappal megelőzően értesíti. 

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

Szakvizsga szervezők 
  
Csabai Ildikó 
szervezési irodavezető, 
szakmai tanácsadó 
(214 iroda) 

06-1-429-4095 
06-20-414-15-86 

csabai.ildiko@gyemszi.hu 

Kusnyár Evelin 
szakvizsga referens 
(213 iroda) 

06-1-429-4093 
06-30-691-1749 

kusnyar.evelin@gyemszi.hu 

Seiber Julianna 
szakvizsga referens 
(209 iroda) 

06-1-327-7214 
06-30-691-1781 

seiber.julianna@gyemszi.hu 

FAX: 06-1-338-39-44   

Ügyfélfogadás és tájékoztatás 



GYEMSZI-EFF Főigazgatóság 1085 Budapest, Horánszky u. 15. 
Hétfő 9–12 óráig 
Szerda 14–16 óráig 

A szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatok1 

Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg a szakképzési 
idejüket, a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet, valamint az egyéb egészségügyi felsőfokú 
szakképesítések esetében a rájuk vonatkozó 41/2005. (IX. 22.) EüM rendelet és 19/2007. (IV. 
17.) EüM rendelet értelmében igazolják a szakképzés teljesítésével kapcsolatos adataikat 

Jelölt neve: 

Szakképesítés: 

Szakképzési idő: 

A megjelölt jogszabályok szerinti gyakorlati időtartamnak megfelelő beszámítás: 

    1.    külföldi munkavállalásból beszámított idő: 

beszámítás alapjául szolgáló tevékenység: 

végzésének helye: 

szakmai vezető: 

időtartama: 

    2.     PhD ösztöndíjból beszámított idő: 

tudományos tevékenység végzésének helye: 

szakmai vezető: 

témakör: 

időtartama: 

    3.    Előző szakvizsga alapján beszámított idő: 

    4.    Kieső idő: 

oka: 

időtartama: 

Fentiek valóságát igazolom, vizsgára bocsátását javasolom: 



Egyetem képviselője 

A szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatok2 

Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15-én és azt követően kezdték meg a 
szakképzési idejüket, azok az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés 
megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet értelmében igazolják a szakképzés 
teljesítésével kapcsolatos adataikat. 

Jelölt neve: 

Szakképesítés: 

Szakképzési idő: 

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) 
EMMI rendelet 12. §-a szerinti gyakorlati időtartamnak megfelelő beszámítás: 

    1.    Külföldön töltött szakgyakorlati idő: 

     tevékenység: 

helye: 

szakmai vezető: 

tartama: 

    2.    Nappali tagozaton végzett PhD tanulmányokból vagy a szakképesítés megkezdése előtt 
letöltött gyakorlati időből beszámított szakgyakorlati idő: 

tudományos tevékenység végzésének helye: 

szakmai vezető: 

tematika: 

tartama: 

    3.    Első szakképesítés alapján beszámított szakgyakorlati idő: 

    4.    A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus 
szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet szerint megszerzett 
szakképesítések alapján beszámított idő: 

    5.    Keresőképtelen állományban töltött idő: 

oka: 

időtartama: 



    6.    Katonai vagy polgári szolgálatban töltött szakgyakorlati idő: 

Fentiek valóságát igazolom, vizsgára bocsátását javasolom: 

Egyetem képviselője 

JELENTKEZÉSI LAP 
a 2014. május–június rendkívüli vizsgaidőszakra 
(kézírás esetén nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni) 

  
Mely szakmából kíván vizsgázni:      
Képzés befejezésének időpontja:      
Megújított jelentkezés-e*:            igen            nem 
A vizsgára bocsátó határozatot (abszolutóriumot) kiállító egyetem: 
     
A jelentkező neve (ez szerepel a szakorvosi bizonyítványon) : 
     
A jelentkező születési neve:     
Neme: ....................................................................... Állampolgársága: 
................................................................ 
Orvosi pecsét száma/Működési nyilvántartási száma:     
Születési hely, idő:      
Anyja születési neve:      
Jelenlegi munkahelye:    . 
Diploma megszerzésének helye, időpontja:      
Előző szakvizsgák megnevezése (ha vannak) és száma: 
     
     
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 

Rendkívüli vizsganaptár 

2013. május 26-tól június 27-ig 

Szakorvosi vizsgaidőszak 

SZAK VIZSGAIDŐSZAK SZAKVIZSGA REFERENS EMAIL 
Belgyógyászat 2014. 06. 16–27. Seiber Julianna seiber.julianna@gyemszi.hu 
Gyermek-kardiológia 2014. 06. 16–27. Seiber Julianna seiber.julianna@gyemszi.hu 
Gyermek- és ifjúságpszichiátria 2014. 06. 16–27. Csabai Ildikó csabai.ildiko@gyemszi.hu 
Klinikai farmakológia 2014. 06. 2–13. Kusnyár Evelin kusnyar.evelin@gyemszi.hu 
Sportorvostan 2014. 06. 2–27. Csabai Ildikó csabai.ildiko@gyemszi.hu 

Szakgyógyszerészi szak vizsgaidőszaka: 2014. 05. 26.–06. 06. 

Ügyintéző: Csabai Ildikó 

Szakgyógyszerészi alapképzések 
66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 
szerint 

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

Gyógyszertechnológia 
Gyógyszertechnológia 

Gyógyszerkészítés 
Gyógyszerellenőrzés Gyógyszerellenőrzés 

Farmakológia, farmakoterápia 
Gyógyszerhatástan 

Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia 
Gyógyszerkémia Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia 
Társadalomgyógyszerészet 
Gyógyszerügyi szervezés is igazgatás 

Gyógyszerügyi szakigazgatás 

Fitoterápia 
Farmakognózia és fitoterápia 

Növényi alapú szerek fejlesztése és előállítása, farmakognózia 
Klinikai laboratóriumi diagnosztika Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet 
Gyógyszerellátási gyógyszerészet Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés 
Radiogyógyszerészet Radiogyógyszerészet 
Kórházi gyógyszerészet 
Klinikai gyógyszerészet 

Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet 



Minőségbiztosítás Minőségbiztosítás 
Toxikológia   
Gyógyszerészeti mikrobiológia   
  Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyógyszerészet 
  Gyógyszertári minőségbiztosítás 

  Biológiai gyógyszerek fejlesztése és előállítása, gyógyszer-
biotechnológia 

  Gyógyszerengedélyezés 
  Farmakovigilincia 
  Gyógyszerészi gondozás 

Szakgyógyszerészi ráépített képzések 
66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet szerint 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet szerint 
  Onkológiai gyógyszerészet 
  Infektológiai gyógyszerészet 
  Pediátriai gyógyszerészet 
  Gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás 
  Parentális gyógyszerelés 
  Toxikológia 
  Klinikai radiogyógyszerészet 

 
1 Az Egyetem tölti ki. 

2 Az Egyetem tölti ki. 

* Megújított az a jelentkezés, amennyiben a jelentkező adott szakból korábban már nyújtott be 

 


