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Jogszabályi környezet 

• az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 
 

• az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 
szóló 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet, 
 

• az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- 
és működési nyilvántartásáról, valamint a működési 
nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének 
engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet 
 



Továbbképzési kötelezettség 

Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak alatt a 
szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő 
szakmacsoportonként összesen 150 pontot kell teljesítenie. 

 

A továbbképzések típusai: 

• kötelező szakmacsoportos elméleti, 

• szabadon választható elméleti,  

• gyakorlati 

 

 

 



Kötelező szakmacsoportos 
továbbképzés 

• A továbbképzési időszak alatt az egészségügyi szakdolgozónak 
szakmacsoportonként legalább 30 pontot kötelező 
szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam teljesítésével kell 
megszereznie. 
 

• A továbbképzési időszak alatt – az Eütv. 104. §-ában 
meghatározott nem-konvencionális eljárások körébe tartozó 
továbbképzések kivételével – egy kötelező szakmacsoportos 
továbbképzés a továbbképzésre kötelezett számára 
térítésmentes. 

 



Szervezési jogosultság 

 
 

Kötelező szakmacsoportos továbbképzést minden egészségügyi 
szakdolgozó részére 

– a felsőoktatási intézmények orvos- vagy egészségtudományi karai, 

a középfokú végzettséggel rendelkező egészségügyi szakdolgozók részére 

– az ENKK, és 

– a szakmacsoportos továbbképzések lefolytatására a 63/2011. 
(XI.29.) NEFMI rendeletben meghatározott akkreditáció útján 
jogosultságot szerzett intézmények szervezhetnek. 

 



Kötelező szakmacsoportos 
továbbképzési programok 



Szabadon választható elméleti 
továbbképzés 

• minősített elméleti továbbképzési tanfolyam, 

• a munkahelyen belül szervezett rendszeres továbbképzés, 

• a szakmai célú tanulmányút, 

• az adott szakterületen végzett tudományos tevékenység, és 

• az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi 
felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos 
továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kötelező 
szintentartó, valamint szabadon választható, akkreditált 
elméleti továbbképzésen történő részvétel. 

 Szabadon választható továbbképzést bármely gazdálkodó szervezet szervezhet. 



 
Szabadon választható elméleti továbbképzési 

programok 

 



Gyakorlati továbbképzés 

• A továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez a 
továbbképzésre kötelezettnek legalább 3 évet kell hazai vagy 
külföldi foglalkoztatónál a szakképesítése (szakképesítései) szerinti 
szakmacsoportnak (szakmacsoportoknak) megfelelő munkakörben 
eltöltenie. Egy év = 20 pont. 
 

• Ennek hiányában a gyakorlati rész teljesítése 1–3 hónapig tartó, 
felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel 
pótolható. Egy hónap = 20 pont. 
 

• A felügyeletet ellátó személy e tevékenységéért havonta 5 szabadon 
választható elméleti továbbképzési pontra jogosul. 

 

 

 



A továbbképzések nyilvántartása, 
közzététele és ellenőrzése 

• Nyilvántartás  ENKK 

 

• Közzététel  ENKK 

     MESZK 

     a továbbképzés szervezője 

 

• Ellenőrzés  MESZK 



A továbbképzési pontok nyilvántartása 

Az egészségügyi szakdolgozók esetében a továbbképzés pontok 
nyilvántartását ENKK vezeti, és gondoskodik a beérkező elméleti 
és gyakorlati továbbképzési pontigazolások folyamatos 
rögzítéséről. 

 



Rokon szakterületekkel közös 
továbbképzési témák lehetnek 

• Elsősegélynyújtás 

• Betegmozgatási technikák 

• A kiégés megelőzése 

• Szenvedélybetegségek 

• Kommunikációs készségek 
fejlesztése 

• Konfliktuskezelési technikák 

• Fogyatékossággal élők 
ellátása 

 

• Betegbiztonság  

• Egészségfejlesztés 

• Hospice 

• Haldoklás, halál, gyász 

• Relaxációs módszerek 

• Stb. 

 



Továbbképzési pontok beszámíthatósága 
 

63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 

Teljesítettnek minősül a 
továbbképzési időszak 
szabadon választott elméleti 
része annak, aki a személyes 
gondoskodást végző 
személyek továbbképzéséről 
és a szociális szakvizsgáról 
szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM 
rendeletben meghatározott 
továbbképzés céljából 
megszervezett tanfolyamot 
végzett, vagy szakvizsgát tett. 

9/2000. (VIII.4.) SZCSM  rendelet 

Aki más jogszabály alapján is 
továbbképzésre kötelezett (pl. 
egészségügyi), az a szociális 
területen számára előírt 
továbbképzési pontok felét, 
más területen (egészségügy) 
akkreditált továbbképzésen 
is megszerezheti. 

 

 

(szociális szférában foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozó esetében) 
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