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A szakképzés általános 

szabályai 
 
A szakképzésben jelöltként hazai 
felsőoktatási intézmény által kiadott 
vagy honosított, vagy a külföldi 
bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséről szóló törvény szerint 
elismert, az adott szakképesítés 
megszerzéséhez megfelelő 
végzettséget igazoló oklevéllel 
rendelkező, a szakképzésre az 
egyetemmel szakképzési 
megállapodást létesített személy 
vehet részt. 

 

A tárgyévben általános orvosképzésben oklevelet szerző személy – a képző 
intézménye útján – elektronikus úton, az oklevél kézhezvételétől számított 
legkésőbb harminc napon belül tájékoztatja az Országos Kórházi 
Főigazgatóságot (OKFŐ-t), hogy szakorvosi szakképzését Magyarországon, 
támogatott képzésben kívánja-e megszerezni és ha igen, mely évben tervezi 
a támogatott szakképzésbe történő bekapcsolódást. 

A szakképesítés megszerzése támogatott szakképzés vagy költségtérítéses 
szakképzés keretében történik. 

Támogatott szakképzésben az első szakorvosi, szakfogorvosi, 
szakgyógyszerészi és szakpszichológus képzésben részt vevők az e rendelet 

alapján meghatározott keretszámok erejéig 
vehetnek részt. 

A támogatott szakképzésben a rezidensek – 
Kormányrendeletben meghatározott 
kivételekkel – az egyes szakképesítések 
képzési követelményeit meghatározó 
miniszteri rendeletben előírt időtartamnak 

megfelelő ideig vehetnek részt. 

A támogatott szakképzés nyelve a magyar. 

Az OKFŐ főigazgatója kérelemre, méltányosságból engedélyezheti a 
támogatási időszak legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítását. A 
támogatási időszak meghosszabbítása iránti kérelmet a rezidens legkésőbb a 
támogatott szakképzése befejezését követő 30 napon belül nyújthatja be. 

 

 

„Támogatott szakképzés: a 
rezidens képzésével és 
foglalkoztatásával összefüggő 
költségeket központi 
költségvetési forrásból biztosító 
szakképzés.” 
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A szakképzés képzési programjának 
teljesítése során a jelölt munkáját 
közvetlenül a tutor felügyeli, aki 
folyamatos szakmai segítséget nyújt a 
jelöltnek az egészségügyi tevékenység 
végzésében. 

A szakképzés megkezdésekor a 
jelölt a szakképzés idejére az általa 
választott egy egyetemmel 
szakképzési megállapodást létesít.  

A szakképzés kezdő időpontja a 
szakképzési jogviszony létrejöttének 
napja.  

A szakképzési megállapodás 
melléklete a jelölt képzési terve. 

 

 

Az egyetem a szakképzési jogviszony létesítésének 
a jelölt által történő kezdeményezésétől számított 
30 napon belül meghatározza a jelölt képzési 
tervét. A rezidens képzési terve képzési elemenként 
tartalmazza a képzés során elsajátítandó szakmai 
ismeretekhez szükséges ügyeleti tevékenység 
mértékének meghatározását. 

 

A szakképzési jogviszony keretében a jelölt 

• a szakképzésért felelős egyetemmel folyamatosan kapcsolatot tart, 
• részt vesz az elméleti program végrehajtására biztosított képzésben és az 

egyes szakképesítések képzési követelményeit meghatározó miniszteri 
rendelet alapján kötelező tanfolyamokon és 

• bemutatja az egyetem által meghatározott, a szakképzés jogszabálynak 
megfelelő teljesítését igazoló dokumentumait. 

Az egyes dokumentumok benyújtásának határidejét és módját az egyetem 
határozza meg és a honlapján hozzáférhetővé teszi. 

 

  

„Tutor: a jelölt szakképzése alatt 
teljesítendő egyes képzési elemeknek 
megfelelő szakvizsgával vagy felsőfokú 
végzettséggel, továbbá – minden 
esetben – legalább hároméves 
szakmai gyakorlattal rendelkező 
személy lehet.” 

„Jelölt: a rezidens, valamint 
a költségtérítéses 
szakképzésben részt vevő 
személy” 
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A szakképzés teljesítése érdekében 

• támogatott szakképzés keretében a rezidens az elsődleges képzőhelyével 
egészségügyi szolgálati jogviszonyt, illetőleg 2003. évi LXXXIV. törvény 
(Eütev.) 7. § (2) bekezdés d)–g) pontja szerinti jogviszonyt, 

• költségtérítéses szakképzés keretében a jelölt 
a munkáltatóval Eütev. 7. § (2) bekezdés a) 
vagy c)–i) pontja szerinti foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyt 

létesít. 

 

 

A támogatott szakképzésben a rezidens az 
egészségügyi szolgálati jogviszony 
létrejöttét követő 10 napon belül 
kezdeményezi az általa választott 
egyetemnél a szerinti szakképzési 
megállapodás megkötését.  
A szakképzési megállapodás megkötése 
kezdeményezésének hiányában az 
egészségügyi szolgálati jogviszony próbaidő 
alatti megszüntetésére kerül sor. 

 

A szakképzési megállapodás nem feltétele az 
egészségügyi szolgálati jogviszony 

létesítésének.  

Az egészségügyi szolgálati jogviszony 
létesítésétől a szakképzési megállapodás 

megkötéséig eltelt idő a rezidens képzésébe 
beszámít. 

 

  

„Elsődleges képzőhely: a támogatott szakképzési keretszámok betöltése keretében 
az OKFŐ által elsődleges képzőhelyként kijelölt szakképzésre akkreditált 
egészségügyi szolgáltató, ideértve az egyetemeket, a honvédelemért felelős 
miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi intézményt, valamint az igazságügyi 
orvostan, igazságügyi pszichiátria, egészségbiztosítás, felnőtt klinikai és 
mentálhigiéniai szakpszichológia, gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai 
szakpszichológia, illetve megelőző orvostan és népegészségtan szakképzést 
biztosító intézményeket is.” 

„Munkáltató: a szakképzésre 
akkreditált egészségügyi 
szolgáltató.” 
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A költségtérítéses szakképzés esetében a jogviszony keretében a munkáltató 
vállalja 

• a jelölt foglalkoztatását a szakképzés teljes időtartama alatt, 
 

• a képzési idő alatt a munkavégzés helyének szakképzés céljára történő, 
ideiglenes, a szakképzés teljesítéséhez szükséges megváltoztatása 
engedélyezését és 
 

• a szakképzés tekintetében az egyes szakképesítések képzési 
követelményeit meghatározó miniszteri rendelet alapján előírt 
beavatkozások, műtétek és vizsgálatok teljesítésének biztosítását a nála 
teljesítendő képzési elemek tekintetében. 

A támogatott szakképzés keretében az OKFŐ megállapodást köt a rezidens 
részére megjelölt elsődleges képzőhellyel, amely alapján az elsődleges képzőhely 
vállalja 

• a rezidens szakképzése teljesítésének igazolását  

• a háziorvostan szakképzésben részt vevő a 
szolgáltatónak a rezidens elsődleges 
képzőhelyeként kijelölésének időtartamával 
megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását,1 

• a szakképzés tekintetében az egyes 
szakképesítések képzési követelményeit 
meghatározó miniszteri rendelet alapján előírt 
beavatkozások, műtétek és vizsgálatok 
teljesítésének biztosítását a nála teljesítendő 
képzési elemek tekintetében és 

• a rezidens illetményének, valamint a Kormányrendelet szerinti juttatások 
meghatározásához szükséges adatszolgáltatás teljesítését, valamint az 
illetménynek a rezidens részére történő kifizetésében való közreműködést. 

 

  

 

1
 , A 17. § (2) bekezdés e) pontja szerinti keretszám terhére felvett és a 26. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti kiemelt ösztöndíjban részesülő rezidens kivételével a rezidensnek a támogatott szakképzés 3. 
§ (5) bekezdése szerinti idejének leteltét követő időponttól, figyelemmel a (11) bekezdésben 
foglaltakra. 
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A szakvizsgára bocsátáshoz a jelöltnek teljesítenie kell az adott szakképzés 
miniszteri rendeletben előírt programját, ideértve a képzés során teljesítendő 
tanfolyamokat, valamint az adott szakképzés tekintetében meghatározott 
beavatkozásokat, műtéteket és vizsgálatokat. 

A szakorvos képzés miniszteri rendeletben meghatározott képzési elemeinek 
teljesítése akkor fogadható el, ha 

• a jelölt azt akkreditált képzőhelyen teljesítette és 
• a képzési elem teljesítése során igénybe vett szabadság vagy 

betegszabadság időtartama 
• 1–4 hónap időtartamú képzési elemnél az adott képzési elem egyötöd 

részét, 
• 5–12 hónap időtartamú képzési elemnél az egy hónapot, 
• 12 hónap időtartamot meghaladó képzési elemnél arányosan az éves 

rendes szabadság mértékét 

nem haladja meg. 

Az 1 hónapnál rövidebb időtartamú képzési elem csak akkor fogadható el, ha a 
jelölt azt teljes időtartamában teljesítette. 

Ha a képzési elem teljesítése során igénybe vett szabadság vagy 
betegszabadság időtartama a fentiek szerinti időtartamot meghaladja, az adott 
képzési elem a szabadság vagy betegszabadság időtartamának megfelelő azon 
szakterület szerinti gyakorlati idő igazolásával elismerhető el, amelynek 
elismerésére a szabadság vagy betegszabadság miatt nem került sor. 
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Külső képzőhelyen töltött gyakorlat 

A jelölt a szakképzés képzési idejének egy részét a külső képzőhelyen vagy a 
munkáltatótól eltérő egészségügyi szolgáltatónál akkor töltheti, ha az elsődleges 
képzőhely az adott szakgyakorlati elem teljesítésére nincs akkreditálva. 

Szakorvosi alap szakképzésben 
részt vevő rezidens azon gyakorlati 
elemeket, amelyekre az 
elsődleges képzőhely akkreditált, 
akkor töltheti az elsődleges 
képzőhelytől eltérő, a gyakorlati 
elemekre szintén akkreditált 
képzőhelyen, ha az egyetem, 
amellyel a rezidensnek a 
szakképzési megállapodása 
fennáll, a rezidens, az elsődleges 
képzőhely és az attól eltérő 
képzőhely együttes 
kezdeményezésére engedélyezi. 

Az ügyeleti tevékenységet követő pihenőnap a szakképzési idő teljesítésébe 
beleszámít. 

A szakképzés teljesítésének megszakítása 

A szakképzés teljesítése 

• a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 
kormányrendeletben szabályozott, illetve más, állami vagy külföldi ösztöndíjjal 
támogatott tudományos munka, 

• a szülési szabadság, 
• a csecsemőgondozási díjra, a gyermekgondozást segítő ellátásra és a 

gyermekgondozási díjra való jogosultság, 
• baleset, tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség, 
• 10 éven aluli beteg gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó 

otthoni ápolása, gondozása, vagy 
• rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat 

és a polgári szolgálat teljesítése 

teljes időtartamára megszakítható. 

Ezeken túlmenően csak méltányolható, a jelölt egészségi állapotában vagy családi 
körülményeiben bekövetkező okból, előzetesen meghatározott időtartamra 
szakítható meg, ha valószínűsíthető, hogy az ok megszűnése esetén a jelölt a 
szakképzését teljesíti. A méltányolható ok elfogadásáról az egyetem dönt. 
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Az egyetem feladata a szakképzéssel összefüggésben 

A jelöltek képzését – szakképzési megállapodás alapján – az egyetem irányítja és 
felügyeli, ennek keretében 

• meghatározza a jelölt képzési tervét – ennek keretében dönt a miniszteri 
rendelet alapján biztosítható mentességek, beszámítható képzési elemek 
tekintetében –, szükség esetén gondoskodik a képzési terv módosításáról, 
 

• folyamatosan kapcsolatot tart az OKFŐ-vel és a képzőhelyekkel, valamint a 
munkáltatókkal, és ezen intézményekkel együttesen felelős a szakképzés 
elméleti és gyakorlati programjának végrehajtásáért, gondoskodik a külső 
képzőhelyen vagy a munkáltatótól eltérő helyen töltendő gyakorlat 
megszervezéséről, 
 

• folyamatosan igazolja a rezidensek szakképzésének teljesítését, 
 

• együttműködik a társegyetemekkel, valamint az Egészségügyi Szakmai 
Kollégiummal a képzési programok és képzési követelmények 
összehangolásában, 
 

• közreműködik a képzőhelyek 
szakképzési 
tevékenységének 
felügyeletében és 
 

• véleményezi az OKFŐ által 
vezetett tutori névjegyzéket. 

 

Elsődleges képzőhely megváltoztatása és szakváltás a képzés ideje alatt 

A rezidens a támogatott képzés során az OKFŐ főigazgatójának jóváhagyása 
esetén szakot válthat. Szakváltás esetén támogatott szakképzésben a rezidens 
az általa elsőként választott – vagy ha a másodikként választott szakképesítésnek 
az egyes szakképesítések képzési követelményeit meghatározó miniszteri 
rendeletben meghatározott ideje hosszabb, a másodikként választott – 
szakképesítés miniszteri rendeletben meghatározott képzési idejéig vehet részt. 
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Rezidens Támogatási Program 
(RTP) 

A Kormány a Rezidens Támogatási Program (a továbbiakban: RTP) keretében a 
támogatott szakképzésben részt vevő rezidensek és szakgyógyszerész-jelöltek 
pályakezdésének elősegítése és szakmai megbecsültségének erősítése, valamint a 
jelöltek szakképzést követő hazai munkavállalásának elősegítése érdekében 

• a közfinanszírozott, a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetéséből 
finanszírozott vagy rendvédelmi szerv által működtetett egészségügyi 
ellátásban történő elhelyezkedését támogató általános ösztöndíjat, 

• egyes, a miniszter által meghatározott speciális szakterületeken a szakképzést 
megkezdők részére kiemelt ösztöndíjat és 

• az egészségügyi ellátás szempontjából hiányszakmának minősülő területen 
elhelyezkedő rezidensek részére hiányszakmás ösztöndíjat 

biztosít. 

Az ösztöndíj időtartama az adott rezidensnek, valamint szakgyógyszerész-jelöltnek 
az egyes szakképesítések képzési követelményeit meghatározó miniszteri 
rendeletben meghatározott szakképzési idejéből az ösztöndíj odaítélésekor 
hátralévő időtartam. 

A hiányszakmás ösztöndíjra az a rezidens nyújthat be pályázatot, aki a szakképzését 
az ösztöndíj meghirdetésének évében hiányszakmában kezdte meg, vagy 
hiányszakmára szakot, illetve egészségügyi szolgáltatót váltott. 

Az ösztöndíjak folyósításának feltétele, hogy a rezidens és a szakgyógyszerész-jelölt 
az egyedi azonosítását követően elektronikus úton nyilatkozzon arról, hogy a képzési 
tervében foglaltaknak megfelelően adott hónapban teljesítette a szakképzését. 
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Ha hozzánk jelentkeznél… 
 

…. az intézményünknél meghirdetett valamelyik 
számodra szimpatikus szakorvosjelölt pozícióra,  
úgy küld el  

önélet ra jzodat  és  mot ivációs  leve led 

a  zmkorhaz@zmkorhaz.hu  e-mail címre. 

 

Sikeres interjút követően, a jogviszony meglétéhez 
szükséges papírok Humán Erőforrás Gazdálkodási 
Osztályon történt kitöltése után  

jelentkezz az Oktatásszervezési Csoportnál 

• az OKFŐ által kiadott működési 
nyilvántartásba vételi tájékoztatóval, 
• a Magyar Orvosi Kamara által kiadott 
tagfelvételi határozattal. 

Az Oktatásszervezés  

• jelzi az OKFŐ felé a támogatott szakképzésbe lépési szándékot,  
• felveszi a kiválasztott egyetemmel a kapcsolatot  
• és koordinálja a sikeres szakképzésbe lépést.   
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Intézményünk vezetősége 

 

 
 

Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD 
főigazgató 

 
Tel.: 92/311-420 
Fax: 92/331-405 

e-mail: zmkorhaz@zmkorhaz.hu 

 

 
 

Dr. Lupkovics Géza PhD  
orvos-igazgató 

 
Tel: 92/311-420 
Fax: 92/331-405 

E-mail: zmkorhaz@zmkorhaz.hu 

 

Állásajánlataink:  

https://www.zmkorhaz.hu/allasajanlatok/ 

További információk: 

Humán Er őforrás Gazdálkodási Osztály 

Kósiné Márfi Marianna osztályvezető ☎ +36 92 / 507 - 570 

Oktatásszervezési csoport: 

Mázsa-Farkas Nelli oktatásszervező 
Elmont Levente oktatásszervező 

☎ +36 92 / 507 -500 (1273) 

E-mail: oktatas.hum@zmkorhaz.hu 

Orvos-nővér szállóval kapcsolatos információk:  

Kovács Csaba gondnok ☎ + 36 30 / 690 – 0278 

______________________________________________________________________________________________ 
 

A tájékoztatót összeállította: 

a Zala Megyei Szent Rafael Kórház 

Oktatásszervezési Csoportja 

 


