Tisztelt Egészségügyi Dolgozó!

Örömünkre szolgál, ha egészségügyi dolgozóként úgy dönt, hogy hazánkban kívánja kamatoztatni
tudását, és akár pályakezdőként, akár tapasztalt szakemberként belép (vagy visszatér) a magyar
egészségügyi ellátórendszerbe.
Ahhoz, hogy önállóan jogosult legyen az egészségügyi tevékenység végzésére, szükséges, hogy
szerepeljen az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett egészségügyi dolgozók működési
nyilvántartásában, melynek előfeltétele egyebek mellett az, hogy tagja legyen valamely
egészségügyben működő szakmai kamarának.
Az alábbi tájékoztató iránymutatást kíván adni az egészségügyi dolgozók számára az egészségügyi
tevékenységvégzéshez szükséges ügyintézéssel kapcsolatban.

I.

KAMARAI TAGSÁG

Az egészségügyi szakmai kamarai tagság a magyarországi egészségügyi tevékenység gyakorlásának
egyik feltétele. A szakképesítése szerint illetékes szakmai kamarába való felvételét az egészségügyi
dolgozónak szükséges kérvényeznie, a kamarák weboldalán megadott módon.
Egészségügyben működő szakmai kamarák:
-

Magyar Orvosi Kamara, tagjai orvosok, fogorvosok, klinikai szakpszichológusok

-

Magyar Gyógyszerészi Kamara: tagjai gyógyszerészek

-

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara: tagjai a fenti két körbe nem tartozó
egészségügyi végzettségű szakemberek.

Javasoljuk, hogy tagfelvételi kérelmének benyújtása előtt ellenőrizze azt is, hogy azon egészségügyi
szakképesítése, amellyel egészségügyi tevékenységet kíván végezni, megtalálható-e az egészségügyi
szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában. A publikus nyilvántartás itt érhető el:
https://kereso.enkk.hu/
Amennyiben nem találta meg adatlapját vagy adatai hiányosan szerepelnek, lépjen kapcsolatba az
OKFŐ munkatársaival a tájékoztató V. pontjában feltüntetett elérhetőségeken.

II. MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁSI REGISZTRÁCIÓ ÉS A TOVÁBBKÉPZÉSI
KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE
Az egészségügyi ellátásban aktívan tevékenykedő szakemberek kötelesek tudásuk szinten tartása
érdekében folyamatos szakmai továbbképzésben részt venni. A továbbképzési rendszer keretét az öt
évig érvényes működési nyilvántartási regisztráció adja meg, melynek megújítására abban esetben

kerülhet sor, ha érvényességi ideje alatt az egészségügyi dolgozó elméleti és gyakorlati kreditek
megszerzésével teljesíti továbbképzési kötelezettségét.

II.1.

MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁS – DOKUMENTUMOK

Egészségügyi tevékenységet önállóan az érvényes működési nyilvántartással rendelkező személy
végezhet.
A működési nyilvántartási regisztráció során több lehetséges eset is felmerülhet, az ezekhez
kapcsolódó ügyintézés menetét, a benyújtandó dokumentumok körét az alábbiakban ismertetjük:


1. eset: Korábban sohasem rendelkezett érvényes működési nyilvántartással
Előfordul, hogy az egészségügyi dolgozó a szakképesítésének megszerzését követően más
ágazatban vagy külföldön vállal munkát, ezért érvényes működési nyilvántartásra ez idő alatt
nincs is szüksége.
Ilyen esetben elsősorban az eljárást az befolyásolja, hogy az egészségügyi szakképesítés
megszerzése óta eltelt-e már nyolc év.
 Az egészségügyi szakképesítést nyolc éven belül szerezte
Ebben az esetben az alábbi dokumentumok megküldése szükséges az érvényes működési
nyilvántartáshoz:
 A formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, a Nyilatkozatoknál aláírva:
o kérelem orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségűek részére
o kérelem egészségügyi szakdolgozók részére
 Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj-köteles, melynek összege 3000 Ft, ezért a
kérelemhez mellékelni kell a 3000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló
banki átutalási megbízás fénymásolatát.
 Szakmai kamarai tagság igazolása.
 Az egészségügyi szakképesítés megszerzése óta eltelt nyolc év
Ebben az esetben az alábbi dokumentumok megküldése szükséges az érvényes működési
nyilvántartáshoz:
 A formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, a Nyilatkozatoknál aláírva:
o kérelem orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségűek részére
o kérelem egészségügyi szakdolgozók részére
 Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj-köteles, melynek összege 3000 Ft, ezért
a kérelemhez mellékelni kell a 3000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését
igazoló banki átutalási megbízás fénymásolatát.
 Szakmai kamarai tagság igazolása.
 A működési nyilvántartásba történő felvétel feltétele a működési
nyilvántartási kérelem tárgyát képező szakképesítés tekintetében a
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továbbképzési kötelezettség teljesítése. A továbbképzési kötelezettség
teljesítésével kapcsolatosan a II.2. pontban talál bővebb tájékoztatást.
2. eset: Működési nyilvántartása lejárt, jelenleg nem érvényes
Ebben az esetben a működési nyilvántartás megújítása szükségeltetik, amelyhez az alábbi
dokumentumok megküldése szükséges:

o
o


A formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, a Nyilatkozatoknál aláírva:
kérelem orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai végzettségűek részére
kérelem egészségügyi szakdolgozók részére
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj-köteles, melynek összege 3000 Ft, ezért
a kérelemhez mellékelni kell a 3000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését
igazoló banki átutalási megbízás fénymásolatát.
 Szakmai kamarai tagság igazolása.
 A működési nyilvántartásba történő felvétel feltétele a működési
nyilvántartási kérelem tárgyát képező szakképesítés tekintetében a
továbbképzési kötelezettség teljesítése. A továbbképzési kötelezettség
teljesítésével kapcsolatosan a II.2. pontban talál bővebb tájékoztatást.

II.2. TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE
II.2.1. Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakmát gyakorló személyek
esetében
A továbbképzési időszak teljesítéséhez szakképesítésenként
a) szakképesítésének megfelelő, szakterületenként szervezett kötelező szintentartó
továbbképzésen,
b) szabadon választható elméleti továbbképzésen és
c) gyakorlati továbbképzésen kell részt venni.
Egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesíteni. A
továbbképzésekre működési nyilvántartási számmal, ennek hiányában alapnyilvántartási
számmal lehet bejelentkezni. Az alapnyilvántartási szám a https://kereso.enkk.hu/ oldalon
megtekinthető.
A szakvizsgával nem rendelkezőknek is teljesíteniük kell a továbbképzési kötelezettségüket.
Mentesül a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól a 75. életévét betöltött egészségügyi
dolgozó, valamint az az általános orvos, aki az első szakképesítése megszerzésére irányuló
képzésben vesz részt (rezidens).
A továbbképzési pontokat a négy hazai orvostudományi egyetem tartja nyilván az ún.
OFTEX felületen (www.oftex.hu). A továbbképzési kötelezettség teljesítésével
kapcsolatosan az Egyetemek Szak- és Továbbképzési Központjai rendelkeznek hatáskörrel,
ezért kérjük, hogy ezzel kapcsolatosan kérdéseivel azon Egyetem Szak- és Továbbképzési
Központjához szíveskedjen fordulni, ahova továbbképzésre bejelentkezett vagy tervezetten be
fog jelentkezni.
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A Szak- és Továbbképző Központok elérhetőségei:
 Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Központ elérhetőségei
 Debreceni Egyetem Szak- és Továbbképzési Központ elérhetőségei
 Pécsi Tudományegyetem Szak- és Továbbképzési Központ elérhetőségei
 Szegedi Tudományegyetem Szak- és Továbbképzési Központ elérhetőségei

II.2.2. Egészségügyi szakdolgozók esetében
A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak
a) kötelező szakmacsoportos elméleti,
b) szabadon választható elméleti, és
c) gyakorlati továbbképzési típusokban kell részt vennie.
Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak alatt a szakképesítésének
(szakképesítéseinek) megfelelő szakmacsoportonként összesen 150 pontot kell teljesítenie. A
továbbképzésekre működési nyilvántartási számmal, ennek hiányában alapnyilvántartási
számmal lehet bejelentkezni. Az alapnyilvántartási szám a https://kereso.enkk.hu/ oldalon
megtekinthető.
Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési pontjait az OKFŐ tartja nyilván, a
kapcsolódó szabályokat az alábbiakban ismertetjük.
Nyolc évnél régebben megszerzett elméleti és gyakorlati pontigazolást nem fogadunk el,
kivéve, ha a kérelem benyújtásának időpontjában az Ügyfél – gyermekvállalás vagy
közfeladat miatt meghosszabbított – nyolc évesnél hosszabb időtartamú érvényes működési
nyilvántartással rendelkezik.
GYAKORLATI PONTOK
Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak gyakorlati részének
teljesítéséhez minimum 3 évet hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítésének
(szakmacsoportjának) megfelelő munkakörben kell eltöltenie. A gyakorlati idő értéke évente
20 pont.
Amennyiben az Ügyfél 3 évnél kevesebb munkaviszonyt tud igazolni, 1-3 hónapig
tartó felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel pótolhatja a gyakorlati
pontjait. Az így teljesített gyakorlati idő értéke havonta 20 pont, összesen maximum 60 pont.
Felügyeletet ellátó személy olyan orvos vagy szakdolgozó lehet, aki érvényes működési
nyilvántartással, azonos vagy magasabb fokú szakképesítéssel rendelkezik (azonos
szakmacsoporton belül), mint a felügyelet alatt álló személy.
KÖTELEZŐ SZAKMACSOPORTOS TOVÁBBKÉPZÉS (KTK)
A továbbképzési időszak alatt az egészségügyi szakdolgozónak a szakképesítésének
(szakképesítéseinek) megfelelő kötelező szakmacsoportos továbbképzésen kell részt vennie.
A továbbképzési időszak alatt egy kötelező szakmacsoportos továbbképzésen a
továbbképzésre kötelezett finanszírozott formában (ingyenesen) vehet részt (kivéve a nem
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konvencionális eljárások körébe tartozó továbbképzések: Természetgyógyászat
szakmacsoport esetében).
A kötelező szakmacsoportos továbbképzésen való részvétel – maradéktalan részvétel, ill.
teljesített tudásszint felmérő esetén - 30 továbbképzési pontot ér.
Az aktuális továbbképzések listája a SZAFTEX II (https://szaftex.aeek.hu) oldalra kerül
feltöltésre. Az oldalon történt regisztrációt követően van lehetőség jelentkezni kötelező
szakmacsoportos továbbképzésre.
SZABADON VÁLASZTHATÓ ELMÉLETI TOVÁBBKÉPZÉS (SZTK)
A megszerzendő szabadon választható továbbképzési pontok mértéke függ a teljesített
gyakorlati pontok számától.
A szabadon választható minősített továbbképzések listája a honlapunkon található meg.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara oldalán (www.meszk.hu) további
továbbképzések is találhatóak.
KÜLFÖLDÖN SZERZETT TOVÁBBKÉPZÉSI PONTOK BESZÁMÍTÁSA










Amennyiben a továbbképzési időszak alatt kizárólag külföldön végzett
egészségügyi tevékenységet és a külföldi államban az egészségügyi tevékenység
végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati továbbképzési kötelezettségét
teljesítette, ennek igazolása esetén a továbbképzési időszaka teljesítettnek
minősül. A továbbképzési kötelezettség teljesítését az adott államban jogosult
szerv által kiállított igazolással lehetséges igazolni.
Amennyiben a továbbképzési időszak alatt kizárólag külföldön végzett
egészségügyi tevékenységet, azonban a külföldi állam joga alapján a
továbbképzési kötelezettségét nem teljesítette, vagy a külföldi állam nem tudja
igazolni a teljesítést, akkor az alábbiak megküldése, elvégzése szükséges:
külföldi foglalkoztatónál a szakképesítésének (szakmacsoportjának) megfelelő
munkakörben töltött idő igazolása;
a külföldön teljesített szabadon választható elméleti továbbképzések igazolása, a
hiányzó szabadon választható továbbképzések Magyarországon történő teljesítése
és igazolása,
magyar kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzés elvégzése.
Amennyiben a továbbképzési időszak alatt nem csak külföldön végzett
egészségügyi tevékenységet, hanem Magyarországon is, akkor – a
Magyarországon szerzett pontigazolások mellett – a külföldön szerzett elméleti
pontigazolásokat, munkáltatói igazolásokat és azok fordítását is szükséges a
kérelemhez mellékelni a beszámítás érdekében. Az angol/német/olasz nyelvű
pontigazolások eredeti nyelven is benyújthatók, azokról akkor kérünk hivatalos
fordítást, ha a továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolására való
megfelelőségükkel kapcsolatban kérdés merül fel.
A csatolt pontigazolások vizsgálatát követően hivatalos úton értesítjük, hogy
szükséges-e további továbbképzési pont igazolása.
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III. KÜLFÖLDÖN
ELISMERÉSE

SZERZETT

EGÉSZSÉGÜGYI

SZAKKÉPESÍTÉS

Ha olyan egészségügyi szakképesítést tanúsító oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kíván
Magyarországon egészségügyi tevékenységet végezni, amelyet külföldi oktatási intézményben
szerzett meg, azt az I-II. pontban említett lépéseket megelőzően el kell ismertetnie hazánkban.
Az elismerési eljárás során a hatóság a külföldön megszerzett oklevél/bizonyítvány által tanúsított
szakképesítést
egyenértékűnek
nyilvánítja
valamely
Magyarországon
megszerezhető
szakképesítéssel.
Az egészségügyi szakképesítések tekintetében az elismerési eljárás lefolytatására jelenleg két
intézmény jogosult Magyarországon:
-

Országos Kórházi Főigazgatóság
- minden, az EU területén megszerzett, egészségügyi
szakképesítést
tanúsító
oklevél/bizonyítvány.
-

az Európai Unión kívül megszerzett,
egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképesítések
(pl.
szakorvosi,
szakfogorvosi,
szakgyógyszerészi
szakképesítések),
az
alapdiploma
elismerését követően.

-

az Európai Unión kívül megszerzett,
középfokú
egészségügyi
szakképesítések
(pl.
Szerbiában
megszerzett
nővér-technikus,
Ukrajnában megszerzett ápoló (felcser)
oklevél).

Oktatási Hivatal
az Európai Unión kívül megszerzett,
egészségügyi felsőfokú szakképesítések (pl.
USA-ban megszerzett gyógytornász, vagy
Ukrajnában megszerzett dietetikus oklevél

III.1. AZ ELISMERÉSI ELJÁRÁSOK TÍPUSAI ÉS A BENYÚJTANDÓ
DOKUMENTUMOK
Az OKFŐ hatáskörébe tartozó elismerési eljárásokkal kapcsolatban bővebb tájékoztatás a
https://www.enkk.hu/index.php/hun/elismeresi-es-monitoring-foosztaly/elismeres/elismeresieljarasok-tipusai linken érhető el.
Az elismerési eljárásokkal kapcsolatban kialakításra került keresőnkben, a külföldön megszerzett
képesítés főbb jellemzőinek megadását követően információt kaphat az elismerési eljárásban
benyújtandó dokumentumok és a fizetendő eljárási díjak köréről.
A kereső használatával kapcsolatban felmerült kérdések esetén az Elismerési Osztály munkatársai a V.
pontban említett elérhetőségeken keresztül fogadják a megkereséseket.
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IV.
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁST SAJÁT NEVÜKBEN NYÚJTÓK
(VÁLLALKOZÓK) MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYE
Egészségügyi szolgáltatást saját nevében (azaz nem alkalmazottként) nyújtó természetes személynek,
jogi személynek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a tevékenység nyújtásához
működési engedély megléte is szükséges. A működési engedély kiadását a területileg illetékes
Kormányhivatal Népegészségügyi (Fő)osztályától kérheti.

V. AZ OKFŐ FENTI ÜGYEKBEN (II. és III. pont) ELJÁRÓ SZERVEZETI
EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI
 Honlapunk: https://www.enkk.hu
 Működési Nyilvántartási Osztály
(működési nyilvántartási regisztrációval, szakdolgozói továbbképzéssel, alapnyilvántartással
kapcsolatban)
 Postacím: 1444 Budapest, Pf.: 270
 Telefon: 06-1/411-1146
Elérhető: hétfő-csütörtök: 8.30-15.30, péntek: 8:30-13:00
 E-mail: omn@okfo.gov.hu
 Személyes ügyfélszolgálat
Helyszín: 1085 Budapest, Horánszky utca 24. fsz. 010 (porta mellett)
Ügyfélfogadási idő: kedd és csütörtök 8.30-15.30
 Elismerési Osztály
(a külföldön megszerzett egészségügyi szakképesítés elismerésével kapcsolatban)
 Postacím: 1444 Budapest, Pf.: 270
 Telefon: 06-1/411-1146
Elérhető: hétfő 8:30-16:30, szerda-csütörtök 8:30-16:30, péntek: 8:30-13:30
 E-mail: recognition@okfo.gov.hu
 Személyes ügyfélszolgálat
Helyszín: 1085 Budapest, Horánszky utca 24. fsz. 010 (porta mellett)
Ügyfélfogadási idő: kedd 08.30-12.00. és 13.00-15.30. között
 Bankszámla adatok és a díjfizetés módja
Az eljárási díjat az eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtását megelőzően kell
megfizetni az Országos Kórházi Főigazgatóság 10032000-00362241-00000000 számú
számlájára.
Kérjük, hogy a közlemény rovatban nevét és nyilvántartási számát szíveskedjen feltüntetni.
Külföldi bankszámláról történő utaláshoz szükséges információk:
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Országos Kórházi Főigazgatóság
Swift kód: HUSTHUHB
IBAN szám: HU97 1003 2000 0036 2241 0000 0000
Bank: Magyar Nemzeti Bank
Az átutalás és az átváltás költségei az ügyfelet terhelik.
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