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Új jogi szabályozás 

 63/2011. (XI. 29.) NEFMI  

 rendelet az egészségügyi 
szakdolgozók továbbképzésének 
szabályairól. 

 Az egészségügyi tevékenységet 
végző egészségügyi dolgozó 
egészségügyi szakmai 
továbbképzésen  köteles részt venni. 



Továbbképzés I. 

E rendelet szerinti 

 a) kötelező szakmacsoportos 
elméleti, 

 b) szabadon választható elméleti, 
és 

 c) gyakorlati továbbképzési 
formákban kell részt vennie. 

 Szakmacsoportonként összesen 
150 pontot kell teljesíteni. 



Kötelező szakmacsoportos 

továbbképzés I. 

 A továbbképzési időszak alatt 
szakmacsoportonként legalább 
30 pontot kötelező 
szakmacsoportos továbbképzési 
tanfolyam teljesítésével kell 
megszereznie. 

 A regisztrációs időszak alatt egy 
kötelező szakmacsoportos 
továbbképzés ingyenes. 



Kötelező szakmacsoportos 

továbbképzés II. 

 15 óra időtartamban úgy kell 
megszervezni, hogy az azon való 
részvétellel – sikeres tudásszint 
felmérő teszt esetén – 
megszerezhető legyen a 30 pont.  

 A kötelező szakmacsoportos 
továbbképzés minden esetben 
magában foglalja a reanimációra 
vonatkozó továbbképzési elemet.  

 

 



Kötelező szakmacsoportos 

továbbképzés III. 
 

 Szervezheti: 
 a) a felsőoktatási intézmény orvos- 

vagy egészségtudományi kara, 

 b) az ENKK,  

 c) azon intézmények, amelyek 
akkreditáció útján jogosultságot 
szerzetek erre pl.: egészségügyi 
intézmények, valamint 
iskolarendszerű egészségügyi 
szakképzést folytató intézmények. 



Kötelező szakmacsoportos 

továbbképzés IV. 

 A felsőfokú egészségügyi 
szakképesítéssel rendelkezők 
kötelező szakmacsoportos 
továbbképzését kizárólag 
felsőoktatási intézmények orvosi- 
és egészségtudományi karai 
jogosultak. 

 



Kötelező szakmacsoportos 

továbbképzés V. 

 

Kötelező szakmacsoportos 
továbbképzések elérhetősége: 

 

 ENNK— Továbbképzések— Kötelező 
szakmacsoportos továbbképzések 

 MESZK honlap 



Szabadon választható elméleti 

továbbképzésnek I. 

 

 

 

Szervezheti bármely gazdálkodó 
szervezet.  

Szabadon választható elméleti 
továbbképzés lehet: 
 minősített elméleti továbbképzési 
tanfolyam, 
 munkahelyen belül szervezett 
rendszeres   továbbképzés, 
 szakmai célú tanulmányút, 
  



Szabadon választható elméleti 

továbbképzésnek II. 

 adott szakterületen végzett tudományos 

   tevékenység.  

 felügyeletet ellátó szakdolgozó havonta 5 
szabadon válaszható elméleti 
továbbképzési pontra jogosult. 

 az adott szakképesítésnek megfelelő 
szakmai vizsga jellemző írásbeli 
feladatsorának legalább 75%-os 
eredménnyel történő megoldása.  

 



Szabadon választható elméleti 

továbbképzésnek III. 

 Egy továbbképzési időszakból a következő 
időszakba legfeljebb 25 – a továbbképzési 
időszak utolsó évében szerzett – elméleti 
továbbképzési pont vihető át. 

  Ezek a pontok szabadon választható 
elméleti továbbképzési pontként kerülnek 
jóváírásra a következő továbbképzési 
ciklusban. 

 A továbbképzési pontok átviteléről írásban 

értesíteni kell az ENKK – t.   
 



 Gyakorlati továbbképzés I. 

  

 Legalább 3 évet kell hazai vagy 
külföldi foglalkoztatónál a 
szakképesítés szerinti megfelelő 
munkakörben eltölteni.  

 Egy év gyakorlati idő értéke 20 
pont. 

 Legalább 60 gyakorlati pontot kell 
összegyűjteni egy regisztrációs 
időszak alatt. 

 

 



Gyakorlati továbbképzés II. 

 Egy évnél rövidebb gyakorlati idő is 
figyelembe vehető: 

 ha legalább két egymást követő hónapon 
át hazai vagy külföldi egészségügyi 
szolgáltatónál a szakképesítése 
(szakképesítései) szerinti szakterületnek 
megfelelő munkakörben végzett 
egészségügyi tevékenységet.  

 Az így teljesített gyakorlati idő értéke 
kéthavonként 3 pont.  

 



Gyakorlati továbbképzés III. 

 Aki a továbbképzési időszak alatt a 
szükséges 60 pontot nem szerezte 
meg, a gyakorlati rész teljesítését:  

 1–3 hónapig tartó, felügyelet mellett 
végzett kiegészítő gyakorlati 
továbbképzéssel pótolhatja.  

 Az így teljesített gyakorlati idő értéke 
havonta 20 pont.  

 



Gyakorlati továbbképzés IV. 

 Aki kizárólag külföldön végez 
egészségügyi tevékenységet és teljesíti a 
külföldi állam elméleti továbbképzési 
követelményeit, igazolás esetén – 
elméleti, gyakorlati pontok – a 
továbbképzési időszaka teljesítettnek 
minősül. 

 Aki a külföldi állam elméleti 
továbbképzésén nem vett részt, de a 
gyakorlati pontokat igazolja, annak 
kötelező szakmacsoportos továbbképzést 
kell teljesítenie az újbóli regisztrációhoz. 
 



Továbbképzés II. 

 A működési nyilvántartást vezető 
szerv a  honlapján hozzáférhetővé 
teszi a továbbképzésre kötelezett 
számára a működési 
nyilvántartásban szereplő 
szakképesítése (szakképesítései) 
tekintetében a továbbképzési 
kötelezettsége teljesítésére  

   vonatkozó adatokat. 
 

 



Működési nyilvántartás I. 

Fontos változások: 

 

 2012. január 1-jétől az 
egészségügyi szakdolgozók 
továbbképzési pontjaiknak 
igazolását (elméleti, gyakorlati) a 
ENKK (Budapest 1085, Horánszky 
utca 15.) részére kell megküldenie. 

 



Működési nyilvántartás II. 

 ENKK—Továbbképzések—
Továbbképzési pontok 
nyilvántartása—Gyakorlati pontok 
igazolása 

 A felügyelettel kapcsolatos pontok 
elszámolásához szükséges 
nyomtatványok is itt találhatóak  



Működési nyilvántartás III. 

 A működési nyilvántartással 
kapcsolatos kérelem a 
http://adatlap.eekh.hu oldalon 
elektronikus úton is kitölthető.  

 

 Feltétel a szakmai kamarai tagság. 



Működési nyilvántartás IV. 

 a továbbképzési kötelezettség alóli 

mentesülés feltétele a 75. életév 
betöltése. 



Működési nyilvántartás V. 

• A működési nyilvántartás egy 

alkalommal , legfeljebb 5 évre 

meghosszabbítható. A kérelmet a 
legkésőbb a működési nyilvántartás 
lejártának napjáig lehet benyújtani 
az ENKK - nak.  

 



Működési nyilvántartás VI. 

Tanácsok: 

 a működési nyilvántartás lejárta előtt 
benyújtani a kérelmet, 

 a regisztrációs cikluson belül 
megszerezni az elméleti és gyakorlati 
pontokat, 

 a pontigazolásokat (elméleti és 
gyakorlati) a kérelem benyújtása előtt  
megküldeni a ENKK-hoz, 

 



Működési nyilvántartás VII. 

 a benyújtandó dokumentumokról 
fénymásolatot készíteni, a 
postázottakat ajánlottan vagy 
tértivevénnyel elküldeni, 

 a benyújtott dokumentumokat 
pontosan, hiánytalanul kitölteni ! 

 

 



Köszönöm  

a  

megtisztelő figyelmet! 


