
217/2010. (VII. 22.) Korm. rendelet az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképzési 
rendszerrıl szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról 

Hatályosság: 2010.07.30 - 2010.07.31  
 
A Kormány az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

1. § Az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképzési rendszerrıl szóló 122/2009. (VI. 12.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(1) A rezidens és a központi gyakornok szakképzésének képzési költségéhez az állam a 
szakképzés normatív költségével járul hozzá, amely 
a) a törzsképzés ideje alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.) H fizetési osztály 1 fizetési fokozata 50%-ának megfelelı 
összegben együttesen foglalja magába a képzési normatívát és a képzést irányító és végzı 
személyek (tutor, mentor) díjazását, 
b) a szakgyakorlat ideje alatt a Kjt. H fizetési osztály 1 fizetési fokozata 15%-ának 
megfelelı összegben foglalja magában a képzési normatívát.” 

4. § (1) A rezidens és a központi gyakornok szakképzésének képzési költségéhez az állam a szakképzés 
normatív képzési költségével járul hozzá, amely 

a) a törzsképzés ideje alatt a 10. § (2) bekezdése szerint meghatározott képzési normatívát (a 
továbbiakban: képzési normatíva) és a képzést irányító és végzı személyek (mentor és tutor) díjazását, 

b) a szakgyakorlati idı alatt a képzési normatíva összegét 
foglalja magában. 

2. § A Kr. 9. § (3) bekezdése a következı h)–j) ponttal egészül ki: 

(A bíráló bizottság tagjai:) 
„h) a Magyar Rezidens Szövetség 1 képviselıje, 
i) a szakképzésben résztvevı felsıoktatási intézmények általános orvostudományi karainak 
Hallgatói Önkormány- zatai által delegált 1 személy, 
j) a 22. § szerinti szerv 1 képviselıje.” 

9. § (1) Minden év október 15-éig a 10. § (1) bekezdése szerinti hiányszakmákra és keretszámokra, valamint a 
11. § (3) bekezdése szerint benyújtott pályázatok elbírálására javaslatot tevı bizottság (a továbbiakban: bíráló 
bizottság) alakul. 

(2) A bíráló bizottság 13 tagból áll, melyek közül az egyik tag ellátja a bizottság elnökének feladatait. Az 
elnököt a miniszter bízza meg az egészségügyi képzés és ellátás területén kiemelkedı ismeretekkel rendelkezı, 
illetve a humánerıforrás-monitoring területén jártas szakemberek közül. A bíráló bizottság mőködésének 
feltételeirıl a minisztérium gondoskodik. 

(3) A bíráló bizottság tagjai: 
a) a Magyar Kórházszövetség 1 delegált képviselıje, 
b) a Kollégiumi Elnökök Testületének 1 delegált képviselıje, 
c) az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács 1 képviselıje, 
d) a szakképzésben részt vevı felsıoktatási intézmények 1-1 képviselıje, 
e) a miniszter által delegált 3 személy, 
f) a külön jogszabály alapján a humánerıforrás-monitoring rendszert mőködtetı szerv 2 képviselıje, 
g) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fıigazgatója által delegált 1 személy. 
(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott szervek a delegálási kötelezettségüknek nem tesznek eleget, 

a hiányzó tagok megbízásáról a miniszter gondoskodik a (2) bekezdésben meghatározott szempontok alapján. 



(5) A bíráló bizottság tagjainak megbízatása a következı képzési évre létrehozott bizottság tagjainak 
megbízásáig, de legkésıbb a megbízást követı év október 31-éig tart azzal, hogy az új bíráló bizottság 
megalakulásáig feladataikat a megbízásuk lejártát követıen is ellátják. A bíráló bizottság tagjai ismételten 
megbízhatóak. 

(6) A bíráló bizottságban viselt tagság megszőnik, ha a tag 
a) megbízása lejár, 
b) meghal, 
c) tagságáról lemond, 
d) megbízását visszavonják, vagy 
e) képviseleti jogosultsága megszőnik az általa képviselt intézménynél, szervezetnél. 
(7) A (6) bekezdés b)–e) pontjában foglalt esetekben a (3) bekezdésben meghatározott szervek a tagság 

megszőnésétıl számított 30 napon belül kötelesek az új tag delegálásáról gondoskodni. 
(8) A bíráló bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnök által 

kijelölt tag helyettesíti teljes jogkörrel. Az ülés határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. A 
bizottsági tagságból adódó szavazati jogosultság és a tagsággal járó kötelezettség személyre szól. A bizottsági 
ülésen való részvétel és a szavazati jog a tagot helyettesítı személyre vagy más tagra nem ruházható át. 

(9) A bíráló bizottság mőködésének szabályait maga alakítja ki a megalakulását követı 15 napon belül, és 
azokat a miniszter hagyja jóvá. 

 

3. § A Kr. 15. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(4) A szakképzés ideje a doktori iskola létesítésének eljárási rendjérıl és a doktori fokozat 
megszerzésének feltételeirıl szóló 33/2007. (III. 7.) Korm. rendeletben szabályozott, illetve 
más, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka, szülés, baleset vagy tartós betegség, továbbá 
a 10 éven aluli gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, 
gondozása, rendkívüli állapot és megelızı védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a 
polgári szolgálat teljesítése, valamint a hivatásos, szerzıdéses vagy önkéntes tartalékos 
állományban szolgálatot teljesítı katona beleegyezése nélkül történı vezénylésének teljes 
idıtartamára megszakítható, amely idıszak alatt a támogatott jelölt után járó támogatás 
folyósítása szünetel. Ezekben az esetekben a megszakítást a támogatott jelölt erre vonatkozó 
bejelentése alapján a felsıoktatási intézmény köteles tudomásul venni. A támogatott jelölt a 
szak- képzése folytatásának szándékát írásban köteles jelezni a munkáltatója, valamint 
a 22. § szerinti szerv részére. A szakképzés folytatásának kezdı idıpontja – a hivatásos, 
szerzıdéses vagy önkéntes tartalékos állományban szolgálatot teljesítı katona 
kivételével – a bejelentéstıl számított 6 hónapnál korábbi idıpontban nem határozható 
meg.” 

(4) A szakképzés ideje a doktori iskola létesítésének eljárási rendjérıl és a doktori fokozat 
megszerzésének feltételeirıl szóló 33/2007. (III. 7.) Korm. rendeletben szabályozott, illetve 
más, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka, szülés, baleset vagy tartós betegség, továbbá 
a 10 éven aluli gyermek, illetıleg tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, 
gondozása, rendkívüli állapot és megelızı védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat 
és a polgári szolgálat teljesítése, valamint a hivatásos és szerzıdéses katonai szolgálatot 
teljesítı katona beleegyezése nélkül történı vezénylésének teljes idıtartamára, de legfeljebb 
összesen 3 évre szakítható meg, amely idıszak alatt a támogatott jelölt után járó támogatás 
folyósítása szünetel. Ezekben az esetekben a megszakítást a jelölt erre vonatkozó bejelentése 
alapján a felsıoktatási intézmény köteles tudomásul venni. 

4. § A Kr. 21. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(4) A jelölt – a költségtérítéses képzésben részt vevı nem magyar állampolgár, valamint 
hontalanként elismert személy kivételével – a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és 



klinikai szakpszichológus szakképesítés meg- szerzésérıl szóló miniszteri rendelet szerinti 
képzési feltételek teljesítéséhez szükséges egészségügyi tevékenységet önkéntes segítıi 
jogviszonyban nem végezhet.” 

(4) A támogatott jelölt a szakképzés külön jogszabályban meghatározott képzési feltételei 
teljesítéséhez szükséges egészségügyi tevékenységet önkéntes segítıi jogviszonyban nem 
végezhet. 

5. § A Kr. 25. § (1) bekezdés második mondata helyébe a következı rendelkezés lép: 

„Az e rendeletben foglaltakat a szakképzésüket az egészségügyi felsıfokú szakirányú 
szakképzésben részt vevık számára szervezett központi gyakornoki rendszerrıl szóló 
125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint megkezdı, de 
törzsképzésüket 2012. január 1-jét követıen befejezı személyek esetében is alkalmazni kell, 
kivéve, ha 2011. december 31-éig írásban nyilatkoznak a felsıoktatási intézmény részére 
arról, hogy szakképzésüket az R. e rendelet hatálybalépését megelızı napon hatályos 
rendelkezései szerint kívánják befejezni.” 

25. § (1) E rendelet a kihirdetését követı 15. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit elsı alkalommal a 
2010-ben kezdıdı szakképzésekre kell alkalmazni. A szakképesítés megszerzését az egészségügyi felsıfokú 
szakirányú szakképzésben részt vevık számára szervezett központi gyakornoki rendszerrıl szóló 125/1999. 
(VIII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint megkezdık az R.-ben meghatározott kötelezettségeiknek 
az R. e rendelet hatálybalépését megelızı napon hatályos rendelkezései szerint, legkésıbb 2011. december 31-
éig tehetnek eleget. 

6. § (1) A Kr. 5. § (2) bekezdésében a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.)” szövegrész helyébe a „Kjt.” szöveg lép. 

(2) Az az egészségügyi szolgáltató, amely az (1) bekezdés szerinti rezidens után járó támogatást elnyerte, a 
rezidens munkavégzési helyének szakképzés céljára történı – 8. § szerinti – ideiglenes megváltoztatása esetén, 
annak igazolása alapján rezidensenként a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) H fizetési osztály 1. fizetési fokozatának megfelelı összegő támogatásra jogosult, mely a 
munkavégzés helyének szakképzés céljára történı ideiglenes megváltoztatásának idıszakára, de 

a) teljesen akkreditált egészségügyi szolgáltató esetében legfeljebb hat hónap idıtartamra, ezen belül a 
törzsképzési idıszakban legfeljebb három hónap idıtartamra, 

b) részben akkreditált egészségügyi szolgáltató esetében legfeljebb tizenkét hónap idıtartamra, ezen belül a 
törzsképzési idıszakban legfeljebb hat hónap idıtartamra adható. 

(2) A Kr. 9. § (2) bekezdésében a „13” szövegrész helyébe a „15” szöveg lép. 

(2) A bíráló bizottság 13 tagból áll, melyek közül az egyik tag ellátja a bizottság elnökének feladatait. Az elnököt 
a miniszter bízza meg az egészségügyi képzés és ellátás területén kiemelkedı ismeretekkel rendelkezı, illetve a 
humánerıforrás-monitoring területén jártas szakemberek közül. A bíráló bizottság mőködésének feltételeirıl a 
minisztérium gondoskodik. 

(3) A Kr. 9. § (3) bekezdés f) pontjában a „2” szövegrész helyébe az „1” szöveg lép. 

f) a külön jogszabály alapján a humánerıforrás-monitoring rendszert mőködtetı szerv 2 képviselıje, 

(4) A Kr. 12. § (6) bekezdésében a „10%-át” szövegrész helyébe a „25%-át” szöveg lép. 

(6) A miniszter által megállapított, meghirdethetı központi gyakornoki állások száma nem haladhatja meg az 
adott évre vonatkozóan meghatározott rezidensi keretszám 10%-át. 



7. § Hatályát veszti a Kr. 

a) 4. § (3) bekezdése, 

(3) A törzsképzés és a szakgyakorlat képzési költségének az állam által támogatott mértékét a miniszter a 
szakképzésre rendelkezésre álló források alapján határozza meg. 

b) 10. § (2) bekezdésében a „ , valamint a képzési normatíva adott évre vonatkozó mértékét” 
szövegrész, 

(2) A miniszter minden év december 31-éig közzéteszi az (1) bekezdésben meghatározott, adott évre vonatkozó 
keretszámokat, a hiányszakmák körét, továbbá az 5. § (1), (3) és (4) bekezdésében foglalt támogatások 
igénylésére vonatkozó pályázati felhívását, valamint a képzési normatíva adott évre vonatkozó mértékét. 

c) 17. § (4)–(6) bekezdése és 

(4) A rezidens a szakképzése képzési költségéhez nyújtott állami támogatás ellentételezéseként vállalja, hogy a 
szakképzési idıszak alatt, valamint a szakképesítés megszerzése után legalább további 4 évig a munkáltatóval a 
szakképesítésének megfelelı, egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban áll. 

(5) A központi gyakornok a szakképzése képzési költségéhez nyújtott állami támogatás ellentételezéseként 
vállalja, hogy a szakképesítés megszerzése után legalább 4 évig a Magyar Köztársaság területén, államilag 
finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál a szakképesítésének megfelelı, egészségügyi tevékenység végzésére 
irányuló jogviszonyban áll. 
(6) A (4) bekezdés szerinti kötelezettségnek a szakképzési idıszak alatt történı megszegése esetén a rezidens a 
szakképzése képzési költségéhez nyújtott állami támogatás minisztérium részére történı megtérítésére akkor 
nem köteles, ha új munkáltatója vállalja a (4) bekezdés szerinti idıtartam alatt a rezidens e rendeletben 
meghatározott feltételekkel történı foglalkoztatását. 

d) 19. §-a. 

19. § (1) A 17. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségnek a szakképesítés megszerzését követı megszegése 
esetén a szakképesítést szerzett személy a szakirányú szakképzéséhez nyújtott állami támogatás teljes 
összegének minisztérium részére történı megtérítésére köteles, kivéve, ha 

a) igazolja, hogy a (4) bekezdés szerinti idıtartamban a Magyar Köztársaság területén államilag finanszírozott 
egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban áll, vagy 

b) a munkáltatójánál munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszőnésére a munkáltató érdekkörében 
felmerülı okból kerül sor, vagy 

c) a szakképesítés megszerzését követıen egészségügyi tevékenység végzésére alkalmatlanná válik. 
(2) A szakképesítést szerzett személy a 17. § (5) bekezdése szerinti kötelezettség megszegése esetén a 

szakirányú szakképzéséhez a 6. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerint nyújtott állami támogatás teljes összegének 
minisztérium részére történı megtérítésére köteles, kivéve, ha a szakképesítés megszerzését követıen 
egészségügyi tevékenység végzésére alkalmatlanná válik. 

(3) A 17. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségnek a szakképesítés megszerzését követı megszegése esetén a 
szakképesítést szerzett személy a szakirányú szakképzéséhez az 5. § (3) bekezdése alapján részére a 
szakképzésének teljes idıtartama alatt folyósított támogatási összeg minisztérium részére történı megtérítésére 
köteles, ha az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel teljesül, de a kötelezettség megszegésének évében a 
szakképesítést szerzett személy foglalkoztatása a korábbi munkáltatójánál olyan szakképesítése szerinti 
munkakörben történt, amely új munkáltatójánál az adott évben nem hiányszakma. 

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követı nyolcadik napon lép hatályba és a hatálybalépését 
követı napon hatályát veszti. 

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök 


