
Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottság 

közleménye rendkívüli vizsgaidőszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatójáról 

és vizsganaptáráról a 2016. január 18. és február 26. közötti vizsgaidőszakra 

2015. EüK. 18. szám közlemény 1 

 (hatályos: 2015.11.05 - ) 

I. Általános tudnivalók 

A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges 

dokumentumok beérkezési határideje: 

2015. december 1–11. 

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

EüM rendelet tartalmazza. 

Jelentkezés 

A jelölt szakvizsgára a Nemzeti Vizsgabizottságnál jelentkezik. 

A Nemzeti Vizsgabizottság minden beérkezett jelentkezést 

nyilvántartásba vesz és a regisztrációról postai úton ad értesítést. 

A jelentkezési lapokat postán, vagy ügyfélfogadási időben személyesen 

lehet benyújtani. 

cím: EGÉSZSÉGÜGYI NYIVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT 

(továbbiakban: ENKK) NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG, 1085 

Budapest, Horánszky utca 15. 

Ügyfélfogadás és tájékoztatás 

Hétfő 9–12 óráig 

Szerda 14–16 óráig 

Szakvizsga szervezők 

Csabai Ildikó 

egységvezető, 

szakmai tanácsadó 

(214. iroda) 

06-1-429-4095 

06-20-414-15-86 

csabai.ildiko@enkk.hu 

      

Seiber Julianna 

szakvizsga referens 

(213. iroda) 

06-1-429-4093 

06-30-691-1781 

seiber.julianna@enkk.hu 

Benyújtandó dokumentumok 

– Jelentkezési lap (2 példány). 

– A vizsgadíj befizetéséről szóló igazolás, amelyet az ENKK Magyar 

Államkincstárárnál vezetett 10032000-00285788-00000000 

számlaszámon lehet teljesíteni. 

– A szakvizsga díja: 30 000 Ft. 

– Munkáltatói igazolás (kivétel: háziorvosok). 

– 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 előttszükséges 

benyújtani. 

Egyéb tudnivalók 

Lehetőség van idegen nyelven elméleti szakvizsgát tenni, ennek 

szándékát a jelentkezési lapon lehet feltüntetni. Az idegen nyelvű 

szakvizsga díja 60 000 Ft. 

Az idegen nyelven tett sikeres szakvizsga után van lehetőség a 

bizonyítvány két nyelven történő kiállítására. 

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. 

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. 

– Vizsgadíj befizetéséről igazolás. 

Halasztás 

A szakvizsga elhalasztására irányuló szándékot a jelöltnek legkésőbb a 

vizsgát megelőző ötödik munkanapig kell írásban jeleznie a Nemzeti 

Vizsgabizottságnál. 

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. 

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. 

JELENTKEZÉSI LAP 

a 2016. január–február 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: 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=192704.1037050#foot1
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=192704.1037050#foot1


     

     

Értesítési cím:      

     

Telefonszám:      

E-mail cím:      

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

neve:      

címe, irányítószáma:      

A szakvizsgadíj befizetésének dátuma: 

  

P. H. 

  

  

        Aláírás 

II. Vizsganaptár 

SZAK VIZSGAIDŐSZAK SZAKVIZSGA REFERENS EMAIL 

Belgyógyászati angiológia 2016. 01. 18–02. 26. Seiber Julianna seiber.julianna@enkk.hu 

Háziorvostan 2016. 01. 18–02. 26. Seiber Julianna seiber.julianna@enkk.hu 

Infektológia 2016. 01. 18–02. 26. Csabai Ildikó csabai.ildiko@enkk.hu 

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

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=192704.1037050#foot_1_place

