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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

I. Vezetői összefoglaló  

A lakóhelyközeli egészségügyi ellátás fejlesztéséhez, az egészségügyi alapellátási és 
népegészségügyi feladatok összehangolásához nélkülözhetetlen a megfelelő létszámú és 
képzettségű szakember rendelkezésre állása. A képzési tartalmak kialakítása során cél, hogy 
alkalmasak legyenek az általános orvosképzés megújítására, valamint a ráépített licenc képzések 
kialakítására és bevezetésére, az alapellátás szereplőinek betegek jogaira is tekintettel lévő 
szemléletformálásra, illetve a betegközpontú szolgáltatás minőségének javítására. 

Munkacsoportunk tagjai valamennyien háziorvos szakorvosok, a négy magyarországi egyetem 
háziorvostanszékeit képviselik, részt vesznek a graduális képzésben és a szakorvos képzésben 
magyar és idegen nyelven egyaránt, többen munkacsoportunkban kutatási folyamatokban is részt 
vesznek. Munkacsoportunk egy egészségpolitikus és szociológus szakmai szakértővel egészült ki, az 
ő részvételükkel még kiegyensúlyozottabb, olajozottabb munkavégzésre nyílik mód. 

A B.V.1.2. eredménytermék (a háziorvosképzés tananyagainak, gyakorlatának felmérése és 
értékelése) célja, hogy a rendszer jó gyakorlatainak, valamint hiányosságainak feltérképezésével 
alapot teremtsen a tananyagfejlesztés további lépéseihez. Igyekeztünk bemutatni a történelmi és 
infrastrukturális hátteret, a háziorvosképzés alakulása szempontjából oly fontos állomásokat. 
Emellett törekedtünk a jelenlegi képzési rendszerek bemutatására, a részvételi adatok 
összeggyűjtésére, elemzésére. A graduális képzésben oktatott, a háziorvoslásra vonatkozó 
tantárgyak ismertetése után a szakképzés jellegzetességeit részletezzük, ezt pedig a 
posztspecializációs képzések bemutatása követi. 

Összességében nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy munkacsoportunk végezhette el ezeket az 
elemzéseket. Úgy véljük, rengeteget tanultunk a kutatói, szerzői munkából, hivatástudatunk 
mélyült ezáltal. Ezúton is hálásan köszönjük projektvezetőink, koordinátoraink iránymutatásait, 
szakértő kritikáit. Bízunk benne, hogy tevékenységünk szerepet fog játszani a magyar alapellátás 
reformjában, a gyógyító-megelőző háziorvosi munka hatékonyságának jelentős javulásában.  
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FOGALOMTÁR 

Alapellátás:1 Az Egészségügyi Törvény 88. § 200. bek. szerint „az alapellátás célját és feladatait az 
egészségügyi alapellátásról szóló törvény határozza meg”. 

Egészségügyi alapellátás: „Az egészségügyi alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, 
illetve annak közelében választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton 
alapuló, folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, nemétől, korától és betegsége 
természetétől függetlenül. 
(2) Az egészségügyi alapellátás feladatai: 
a) az ellátott lakosságra vonatkozó, a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló 
ellátás (a továbbiakban: megelőző ellátás); 
b) az egyén 
ba) egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása, nevelése, 
egészségfejlesztése, egészségtervezésének támogatása, 
bb) jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történő gyógykezelése, gondozása és 
rehabilitációja az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett, 
bc) szakorvoshoz történő irányítása a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy terápiás 
ellátás céljából, 
bd) gyógykezelése, házi ápolása és rehabilitációja a szakorvos által javasolt terápiás terv 
figyelembevételével; és 
c) szükség esetén a b) pont bb) és bd) alpontjában foglaltaknak a beteg otthonában történő 
ellátása vagy a beteg otthonában végzendő szakorvosi konzílium kérése. 
 
2. § (1) E törvény alkalmazásában: 
a) praxisközösség: a háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, védőnői 
szolgáltatók feladatainak ellátására létrejött működési forma; 
b) csoportpraxis: olyan együttműködési forma, amely keretében a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
alapellátási feladatok mellett jogszabályban meghatározottak szerint a járóbeteg-szakellátás 
körébe tartozó egyes ellátások is nyújthatók.”2 
 
Az alapellátás területei:3 Az alapellátás területei az 2015. évi CXXIII. törvény - az egészségügyi 
alapellátásról alapján: 

 a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás és a fogorvosi alapellátás, 

 a védőnői ellátás, 

 az iskola-egészségügyi ellátás, 

 az alapellátáshoz kapcsolódó otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás, 

 a foglalkozás-egészségügyi alapellátás. 

Háziorvosi ellátás:4 „Az alapellátás meghatározó ellátási formája. A háziorvosi ellátás feladata a 
beteg egészségének menedzselése saját kompetenciában végzett gyógyító-megelőző ellátásokon, 

                                                      
1 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30903.313309. Elérés 2018 február 10. 
2 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról  
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176686.296135. Elérés 2018 február 10. 
3 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176686.296135. Elérés 2018 február 10. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1500123.tv
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1500123.tv
https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Alapell%C3%A1t%C3%A1s
https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%B3-megel%C5%91z%C5%91_ell%C3%A1t%C3%A1sok
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30903.313309
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176686.296135
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176686.296135
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kért konzíliumokon és megszervezett ellátásokon keresztül. A háziorvos az, akit a fogászati és 
védőnői ellátás kompetenciáján kívül eső problémáikkal elsőnek kell felkeresnünk, és a háziorvos 
az, akinél az egészségügyi ellátási adataink összegyűlnek, azaz az összes egészségügyi adataink 
kezelésére törvény által feljogosított. 

A háziorvosi ellátást alapvetően a kötelező egészségbiztosítás terhére vehetjük igénybe, de a 
háziorvos egyéb, nem a társadalombiztosítás által finanszírozott orvos-szakértői feladatot is ellát, 
pl. látlelet kiadása, orvosi szakvélemény adása jogosítványhoz, fegyverviseléshez, stb. 
A háziorvos ellátás a településszerkezettől függően szerveződhet 

 a 14 éven aluli lakosok alapellátására (gyermek körzet), 
 a 14 éven felüli lakosság ellátására (felnőtt körzet), 
 a település teljes lakosságának ellátására, függetlenül a lakos életkorától (vegyes körzet). 

A háziorvos szabad megválasztása – a területi-elérhetőségi korlátok mellett – alapvető jogunk.” 

Folyamatos továbbképzés: Az egészségügyi tevékenységet végző szakorvos folyamatos szakmai 
továbbképzésben köteles részt venni a továbbképzési időszak alatt.  A továbbképzési időszak 
teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezettnek a) szakképesítésenként a szakképesítésének 
megfelelő, szakterületenként szervezett kötelező szinten tartó továbbképzésen, b) szabadon 
választható elméleti továbbképzésen és c) gyakorlati továbbképzésen kell részt vennie. 

Graduális képzés: „Az első diploma vagy az alapképzettség megszerzésére irányuló felsőfokú 
képzés. A formális képzéshez tartozik.”5 

Szakképzési grémium – Háziorvosi grémium: az egyetemeken működő, vagy egyes – miniszteri 
rendeletben meghatározott – szakterületeken országosan létrehozott, az adott szakma vagy 
szakterület tekintetében kiemelkedő szakmai ismeretekkel bíró szakemberek testülete, amely a 
szakképzési grémium feladatkörébe tartozó szakterületeken a szakorvos képzés tartalmával, a 
képzés szervezésével és végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatokat lát el. [162/2015. (VI. 30.) 
Korm. rendelet] 

Háziorvostan szakvizsga: A rezidens a törzsképzés teljesítését követően  bocsátható szakvizsgára. 
A fennálló rendelkezések értelmében minden jelenleg aktívan dolgozó családorvos számára 
kötelező a háziorvostan szakvizsga letétele [kivétel a 29/1997 (X.3.) NM rendelete 3 § (1) a,b,c 
bekezdésben felmentett kollégák].  

Kötelező szinten tartó továbbképzés: A kötelező szinten tartó továbbképzés az egészségügyi 
felsőoktatási intézmények és az adott szakma szerinti országos szakmai intézmények által orvosok 
számára szervezett olyan tanfolyam, amely a NEFMI 64/2011. (XI.29) rendeletével összhangban 
kötelező szinten tartó tanfolyamként kerül meghirdetésre. Az 5 éves továbbképzési időszakban 
megszerzendő 250 pontból legalább 50 pontot kötelező szinten tartó továbbképzés teljesítésével 
kell megszerezni. [NEFMI 64/2011. (XI. 29.) rendelete] 

                                                                                                                                                                                
4 Egészségügyi Fogalomtár. ÁEEK-Állami Egészségügyi Ellátó Központ. 
https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/H%C3%A1ziorvosi_ell%C3%A1t%C3%A1s. Elérés 2018 február 10. 
5 http://old.ektf.hu/~forgos/hivatkoz/kisokos.htm#42 (Eszterházy Károly Főiskola) 

https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Konz%C3%ADlium
https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/H%C3%A1ziorvosi_ell%C3%A1t%C3%A1s
http://old.ektf.hu/~forgos/hivatkoz/kisokos.htm#42
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Kurrikulum:6, 7 „A kurrikulum egyszerre jelenti a tantervnek nevezett dokumentumokat (intended 
kurrikulum) és a ténylegesen megfigyelt tanulási-tanítási gyakorlatot (implemented, achieved 
kurrikulum).”  

„A kurrikulum fogalmát […] tágan értelmezzük, beleértve ebbe a tanulási környezet egészét, így 
olyan elemeket, mint a standardok vagy követelmények, a tananyag, a különböző taneszközök 
vagy a pedagógusok által alkalmazott tanulásszervezési és értékelési módszerek.” Megjegyzés: a 
fenti három fogalom egyike sem szerepel a magyar jogrendben, így a fenti definíciók kizárólag 
tudományos és nem törvényi meghatározásnak számítanak. 

Mentor: A rezidensi programokért felelős személy volt, a 162/2015-ös Korm. rendelet eltörölte ezt 
a funkciót. (A mindennapi szóhasználatban esetenként a rezidensek oktatásáért felelős oktató 
háziorvos megnevezésére továbbra is megtalálható.) 

Oktató háziorvosi praxis: Olyan, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes 
szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet szerint akkreditált háziorvosi praxis, amely 
graduális és posztgraduális gyakorlati képzési feladatokat lát el. [6/2010. (IV. 15.) EüM rendelet] 

Palliatív ellátás: A palliatív ellátás olyan megközelítés, amely az életet megrövidítő betegség kísérő 
problémáitól szenvedő beteg és családja életminőségét javítja azáltal, hogy megelőzi és csillapítja 
a szenvedést a fájdalom, a pszichoszociális és spirituális problémák meghatározásával, kifogástalan 
értékelésével és kezelésével.8  

Posztgraduális képzés:9 “Az angol és amerikai felsőoktatási rendszerben meghonosodott, innen 
származó és elterjedt kifejezés, amely az alacsonyabb szintű vagy ún. első fokozat, ill. diploma 
megszerzése utáni továbbképzést, magasabb szintű vagy második, esetleg harmadik diploma 
megszerzésére irányuló képzést jelent. Posztgraduális képzés az első fokozat vagy diploma utáni 
továbbképzés, magasabb vagy második diploma megszerzése.” 

Praxis:10„Az egészségügyi szolgáltató azon szervezeti formája, ahol 

 az ellátó és a szolgáltató azonos, 
 a praxis működtetője/tulajdonosa személyes közreműködőként részt vesz az ellátás 

nyújtásában, 
 a praxis esetében – ellentétben más szervezeti formával (pl. intézmény) – szervezetében és 

személyi körében nem különül el a működtető, a management és az ellátói kör. 
A praxis mint önálló szervezeti forma az alapellátásban jellemző, de a járóbeteg-szakellátás 
területén is értelmezhető működési mód.” 

Praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére adott önálló 
orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi 
tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.”11 

                                                      
6 (Fazekas, Halász, Molnárné, Németh, Ollé, Sántha, Ütőné és Vass, 2012, 211. o.) 
7 (Fazekas és Halász, 2012, 3-4. o.) 
8 WHO Definition of Palliative Care; http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 
9 http://old.ektf.hu/~forgos/hivatkoz/kisokos.htm#42 (Eszterházy Károly Főiskola) 
10 Egészségügyi Fogalomtár. ÁEEK-Állami Egészségügyi Ellátó Központ. https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Praxis. Elérés 2018 február 10. 
11 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=47816.338456. Elérés 2018 február 10. 

https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi_szolg%C3%A1ltat%C3%B3
https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Alapell%C3%A1t%C3%A1s
https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/J%C3%A1r%C3%B3beteg-szakell%C3%A1t%C3%A1s
http://old.ektf.hu/~forgos/hivatkoz/kisokos.htm#42
https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Praxis
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=47816.338456
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Rezidens törzsképzés: A háziorvos-szakképzés tartalmilag két fő részre tagozódik. Első része a 
rezidens törzsképzési program 28 hónapos szakasza, mely a főbb klinikai diszciplinákat foglalja 
magában, a minimális gyakorlati idő meghatározásával.  

Rezidens vizsga: A törzsképzési időszakot rezidens vizsgával zárja le a szakorvos jelölt.  

Szakgyakorlat:12 A rezidens törzsképzést követő 8 hónapos  szakgyakorlat ideje alatt speciális 
szakmai képzésre kerül sor, amit a jelölt háziorvosi praxisban tutor irányítása mellett teljesít. 13 

Szakorvosi licensz: A szakorvosi licenc a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek vagy 
szakpszichológusok által, vizsgával záruló egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés 
keretében megszerezhető tanúsítvány, amely a szakorvost a szakképesítésére épülő szakmai 
tevékenység végzésére jogosítja. [23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet] 

Tutor: Oktató háziorvosi praxis praxisjoggal rendelkező háziorvosa, aki személyében felel az oktató 
praxisban a rezidensek képzéséért.  

 

II. Módszertan 

Eredménytermékünk vezérelve egységes, azonban módszertanilag különböző elemekből tevődik 
össze. Az oktatás-módszertani összefoglaló forrása a tanulás-módszertani irodalom, összeállítását 
munkacsoportunk két, a témában jártas tagja végezte el. A graduális és posztgraduális képzések 
bemutatását a négy magyarországi családorvostani tanszék munkatársainak szíves 
adatszolgáltatása előzte meg. A posztspecializációs és PhD képzések bemutatásához minisztériumi 
adatbázis monitorozása is szükséges volt. A háziorvostan könyvek bemutatását könyvtári és 
internetes irodalmi keresés előzte meg. 

Eredménytermékünkben a háziorvos és családorvos szavakat szinonimaként használjuk. A körzeti 
orvos megjelölésnek történelmi jelentősége van, ugyanennek a területnek a rendszerváltás előtti 
megnevezése.  

 

III. Oktatás-módszertani összefoglaló  

 „(…) oktatom őket ebben a tudományban, ha erre szentelik magukat, mégpedig díjtalanul; 
továbbá az orvosi tudományt áthagyományozom fiaimra és azokra, akik az orvosi esküt leteszik 
(…)” 

A fenti idézet a Hippokratészi esküből való, és jól tükrözi, hogy az oktatói tevékenység szerves 
részét képezi az orvosi hivatásnak.  

Az oktatás a tanulás és a tanítás folyamatos kölcsönhatásban levő egységének tekinthető. Az 
oktatási folyamat elemzése során az alábbi tényezőkre érdemes kitérni: a folyamat szereplői, az 

                                                      
12 A szakképesítés megszerzésének követelményeit a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet tartalmazza. A szakképzésüket 2015. július 1. előtt 
megkezdőkre a 122/2009. (VI.12.) Kormányrendelet szabályai vonatkoznak. A szakképzésüket 2015. július 1. után belépők a 162/2015. (VI.30.) 
Kormányrendelet előírásai szerint végzik szakképzésüket. 
13 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 
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átadott ismeret, valamint a módszer. Az oktatás szereplői: a tanító és a tanuló („kik?”). Az átadott 
ismeret („mit?”) lehet konkrét tudás, valamilyen készség, illetve a tevékenységgel kapcsolatos 
attitűd.14 Módszer alatt pedig az oktatás során a résztvevők által használt különböző módozatokat, 
technikákat, körülményeket értjük, azaz a különböző oktatási módszereket és tanulási stílusokat 
(„hogyan?”). Ez az oktatást jellemző hármas, melynek elemei: kik? – mit? – hogyan? folyamatos 
kölcsönhatásban vannak egymással, és beágyazódnak, illetve részben meghatározódnak az őket 
körülvevő környezet (infrastruktúra, humánerőforrás, financiális lehetőségek, időkeret stb.) által.  
(1. ábra) 

 

1. ábra: Az oktatási folyamat elemei 

     

Jelen munkának nem célja az összes elem részletes bemutatása; itt elsősorban az oktatási 
módszerek bemutatása történik, míg a többi elem jellemzésére kizárólag a könnyebb megértéshez 
szükséges mértékben kerül sor. Az alfejezetben az alábbi általános szempontok a háziorvostan-
oktatás szempontrendszerén keresztül kerülnek áttekintésre. 

A két memóriarendszer 

A múlttal kapcsolatos ismeretünk összességét memóriának nevezzük. A memória időbeliségét 
tekintve megjegyző, megőrző és felidéző memória funkciókról beszélhetünk. Minden információ 
többszörös feldolgozáson megy keresztül elménkben, az érzékszervek által közvetített adatok 
elválaszthatatlanok a hozzájuk fűződő érzésektől és gondolatoktól, a memóriatartalmak igen 
komplexek, sokféle modalitásból tevődnek össze.  

A hosszú távú memóriafunkciót az idegtudomány explicit és implicit memóriarendszerekre osztja, 
melyekhez külön-külön organikus struktúrákat, rendezési elveket, felidézési módokat és 
természetesen külön gyakorlati jelentőséget társít. Az explicit (deklaratív) memória az elménkben 
raktározott tények, adatok, információk összessége. Az ilyen emlékek tárolása a különböző 
érzékekhez asszociálható harmadlagos központokban történik, az információk szervezésében 
pedig központi szerepe van mindkét oldali hippokampusznak, de a prefrontális struktúrák is részt 

                                                      
14 A családorvoslás specifikumai rezidens orvosok számára – SZTE Rezidens tréning 2017 handout 
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vesznek benne. Háziorvosi tanulmányaink során számos adatot, tényt kell megjegyeznünk: 
diagnosztikus kategóriákat, gyógyszerneveket, adagolási algoritmusokat stb. – ezek mind az 
explicit memóriarendszer részei. 

Az implicit (procedurális) memória viszonyokkal, érzelmi megtapasztalásokkal kapcsolatos emlékek 
összessége, melyek legnagyobb részben nem tudatosak. Egyebek mellett ide tartozik érzelmi 
memóriánk is, azaz azzal kapcsolatos emlékek összessége, hogy egyes helyzetekben hogyan 
éreztük magunkat, egyes emberekkel milyen a viszonyunk. Ezen funkció központi struktúrája az 
amygdala, de a teljes limbikus rendszer érintett benne. Nyilvánvaló, hogy a hosszú távú orvos–
beteg kapcsolat megélése legalább annyira érinti az implicit memóriarendszerünket, mint az 
explicitet. Összefoglalónkban kitérünk arra is, hogy az implicit tanulási folyamat milyen módon 
fejleszthető, tökéletesíthető célzott oktatás-módszertani eszközökkel. 

Az oktatás hatása a memóriára 

Minden képzés központi eleme egyes ismeretek átadása, ezzel az explicit memóriarendszerbe 
tartozó emlékképek sokaságát növeljük. Ugyanakkor minden képzésnek van egy úgynevezett 
„rejtett tanterve” is, amely az azzal kapcsolatos tudást fejezi ki, hogy az adott képzés tárgya, 
környezete milyen. A gyermekek az általános iskolában megtanulnak írni, olvasni, számolni 
(explicit ismeretek), ugyanakkor megtanulnak együttműködni, egymást megvárni, a sikert és a 
kudarcot elviselni is (implicit ismeretek). 

Természetesen bármilyen oktatási folyamat tervezésekor könnyebb az explicit ismeretek átadását 
tervezni, azok elsajátítását számon kérni. A háziorvosok képzése során is alapvetően explicit 
ismeretek teszik ki a kurrikulum vázát. Jelen alfejezetünknek az is célja, hogy megvilágítsa, milyen 
stratégiával rendelkezhetünk az implicit ismeretek vonatkozásában. 

A háziorvosi munka lényege a hosszú távú orvos–beteg kapcsolatban való személyre szabott 
problémaorientált gondolkodás és az ezen alapuló közös döntéshozatal. A hosszú távú kapcsolati 
munka miatt a háziorvosi tevékenységhez szükséges explicit ismerethalmaz elválaszthatatlan 
részét képezi az implicit, kapcsolati tudás. Nem csak a betegségeket és a kezelési módokat kell 
ismernünk, de ugyanennyire fontos a hozzánk tartozó páciensek személyes ismerete, a velük való 
egyedi, megismételhetetlen közös munka készségszintre történő fejlesztése. A hagyományos 
oktatási formák első sorban az explicit, tényszerű tudás fejlesztésére szolgálnak, azonban 
napjainkban számos képzési rendszer hangsúlyos részét jelenti az implicit tudás tudatos 
fejlesztése. 

A háziorvostan oktatása során, graduális és posztgraduális szinten egyaránt, az oktatási módszerek 
kiválasztása során figyelembe kell venni a képzés többi eleméhez való illeszkedést, a komplett 
kurrikulumba való tagozódás szükségességét, valamint a rendelkezésre álló erőforrások lehető 
legobjektívebb felhasználását, a „környezet” adta lehetőségeket. 

Oktatásmódszertan a graduális képzés során: 

Jelenleg nem létezik a graduális képzésben a háziorvostan oktatására vonatkozó egységes 
szabályozás, azt az egyes egyetemek saját hatáskörükön belül szervezik azt meg, azonban oktatás-
módszertani szempontból számos közös vonás figyelhető meg. 

 A legdominánsabb oktatási módszer az előadás. Ez az ismeretközlés leghagyományosabb 
módja. Szóbeli közlési módszer, amely lehetőséget teremt az adott téma részletes, logikusan 
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felépített kifejtésére. Jellemző rá, hogy erőforrás szempontból gazdaságos oktatási módszer.15 
Akár kevés eszközzel, egy oktató, rövid idő alatt több hallgató számára tudja átadni az információt. 
A hallgatók részéről nem igényel aktív részvételt. Az előadás során a tanár az aktív információ 
átadó, míg a tanuló passzív, információ befogadó szerepet tölt be. Hatékony módja az 
információátadásnak, illetve az érdeklődés felkeltésének. Alkalmas a tananyag strukturált, 
értelmező átadására. Sok esetben mintegy bevezetésképpen szolgál, melyet más oktatási 
módszerek követnek. A sikeres előadás egyik központi eleme a hallgatóság érdeklődésének 
fenntartása. Ehhez az egyik lehetőség különböző szemléltető eszközök felhasználása lehet; akár 
valódi szemléltető eszközök (pl. makett), akár az előadó mondanivalóját alátámasztó vizuális 
anyag. Kezdetben erre diavetítő, illetve írásvetítő adott lehetőséget, míg napjainkban számos 
kiváló prezentáció készítő program áll rendelkezésünkre. A prezentációs segédanyag készítésekor 
mindig fontos szem előtt tartani, hogy mintegy az előadás hatásosságát fokozó anyagot vagy akár 
önmagában használható oktatási segédanyagot készítünk. A vizuális anyagokon túl lehetőség van 
különböző hanganyagok, videók bemutatására is az előadáson. Az érdeklődés fenntartásának 
másik lehetséges módszere az alapvetően passzív hallgatóság bevonása, aktivizálása kérdések 
feltevésével, hozzászólások, vélemények meghallgatásával. A technika fejlődésével ma már nem 
szükséges feltétlenül, hogy az előadó és a hallgatóság egy helyszínen legyen, videokonferencia 
keretében, illetve az előadások interneten történő megosztásával (mint erre egyre több példa 
mutatkozik a hazai egyetemeken is) a világ bármely pontjáról be lehet kapcsolódni egy előadásba, 
így sokkal nagyobb létszámú hallgatóság érhető el. 

 Nem tekinthető különálló oktatási módszernek, inkább oktatási formának tekinthető a 
szeminárium. A szeminárium során számos oktatási módszer alkalmazható. Általánosságban 
jellemzője, hogy a hallgatók kisebb csoportja és az oktató vesz részt rajta. Az előadáshoz képest 
nagyobb hangsúlyt kap az interaktivitás, a kisebb létszám miatt személyre szabottabban 
megválaszolásra kerülhetnek a felmerülő kérdések. A hallgatói kérdések, megjegyzések 
következtében az előre meghatározott tematika mentén, azonban lazább struktúra és menetrend 
szerint zajlik. Az esetek egy részében valódi szeminárium zajlik, míg sok esetben, sajnos, a 
körülmények miatt a csoportos gyakorlatok alakulnak egyfajta szemináriummá.  

 A gyakorlat során a hallgatóknak lehetősége van egy adott oktatási helyzetben egy 
problémával szembe találva magát (pl. betegvizsgálat, vérvétel) megoldani ezt. Ez az ún. „action 
learning” vagy cselekvő tanulás. Előnye, hogy a tárgyi tudás mellett a készséget (skill) és az 
attitűdöt is fejleszti. Az elvégzett feladatot visszajelzés és értékelés kell, hogy kísérje. A cselekvő 
tanulás jellemzően idő-, illetve infrastruktúra-igényes, azonban igen hatékony oktatási módszer, 
amely „használható” tudást ad.16 A cselekvő tanulás történhet egyénileg, illetve csoportban. A 
csoportos gyakorlat remek lehetőséget biztosít a társaktól való tanulásra is. 

 A hallgatók bevonásával zajló, akár egy hallgatóval, akár csoportosan alkalmazható oktatási 
módszer az esetmegbeszélés. Valódi, megtörtént esetek kerülnek megtárgyalásra, melyek 
elemzésével számos következtetés, tanulság levonható. Igen népszerű a hallgatók körében, mivel 
az ismeretek megszerzése a valós, mindennapi életből származó esetek áttekintésével történik. Az 
elméleti tudás mellett feltárja az attitűdöket, a döntéshozó, problémamegoldó és klinikai 
készségeket. 

                                                      
15 Oktatási módszerek és oktatásfejlesztési módok, Dr. Ágoston István et al: Egészségügyi szakmódszertan 2015 BME Tanárképző Központ, 33-47.o. 
16 A családorvoslás specifikumai rezidens orvosok számára – SZTE Rezidens tréning 2017 handout 
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 Nagy jelentősége van az orvosi ismeretek mellett a készségek, illetve a megfelelő attitűd 
kialakításában az ún. tapasztalati tanulásnak. David Kolb megfogalmazása szerint: „a tapasztalati 
tanulás egy olyan folyamat, mely során a tudás a tapasztalat átalakulása által jön létre”.17 A 
tapasztalati tanulás révén sajátíthatnak el ismereteket, attitűdöket, készségeket a hallgatók a 
szerepjáték során. Szerepjáték során az adott szereplő egy másik személyt vagy jellemzőit játssza 
el. Oktatási célú, illetve a praxisból hozott problémák feldolgozása kiosztott szerepek utáni 
eljátszással történik. Betekintést ad a hallgatóknak a beteg helyzetébe, ezáltal fejleszti az empátiát. 
Javítja a kommunikációs képességeket. Kicsi az eszköz igénye, olcsó, azonban időigényes oktatási 
módszer. 

Szintén a tapasztalati tanulás előnyeit hordozza magában a videóanalízis szimulált pácienssel. Ezen 
módszer során a hallgató egy előre meghatározott szituációt kell, hogy megoldjon, ahol a beteget 
egy jól képzett, előre felkészített ún. szimulált páciens játssza. A szituáció felvételre kerül, majd a 
felvétel megtekintését követően értékelés következik, melynek keretében a hallgatónak 
lehetősége van önmagát értékelni, valamint visszajelzést kap a „beteg”, a szimulált páciens 
részéről, illetve a módszerben jártas instruktortól is. A videóanalízist érdemes kiscsoportos 
foglalkozás keretében lebonyolítani, így a hallgatók egymás szituációinak megtekintéséből, illetve 
egymásnak tett javaslatokból is sokat profitálhatnak.18 A videóanalízis megszervezésében 
nehézséget jelenthet az időigényesség mellett a financiális háttér (színész bére, oktató bére, 
eszközök) megteremtése. Az esetek igen kis részében „kameraláz” miatt a szituáció korlátozottan 
értékelhető, azonban ezen esetek jelentős részében a megismételt felvétel már használható. 
Kiemelt jelentőségű az etikai előírások betartása, a felvételek kizárólag oktatási célokat 
szolgálhatnak, és a hallgatóval való értékelést követően törlésre kell kerülniük. 

A szimuláció során a tanulók kapcsolatba léphetnek a fizikai vagy társadalmi valóság bizonyos 
elemeivel, és a szimulált valóság részeseivé válhatnak. Ezáltal a hallgatók valós problémákat 
oldhatnak meg, a gyakorlás valódi, esetleg negatív következményei nélkül (pl. újraélesztés-
szimuláció). 

 Aktív, a hallgató részéről cselekvést igénylő oktatási módszer a projektalapú képzés. Ez egy 
összetett képzési forma, amely többféle oktatási/tanulási módszer felhasználását igényli a hallgató 
részéről a projekt eredményének megalkotásához. A projektfeladat középpontjában mindig 
valamilyen megoldandó gyakorlati feladat áll. 

„A projektmódszer négy fő szakaszra tagolódik. 

 Előkészítés szakasza: a célok, a téma kiválasztása, megfogalmazása. 

 A tervezés szakasza: feladatok, felelősök, helyszínek, munkaformák, határidők kijelölése. 

 A kivitelezés, megvalósítás szakasza. 

 A zárás vagy értékelés szakasza. A zárás és értékelés magában foglalja a projekt 
bemutatását egy színdarab, rádiójáték, videofelvétel vagy kiállításon közszemlére bocsátott 
makett, modell, diagram stb. formájában, valamint a bemutatott produktumok értékelését. 

                                                      
17 Tapasztalati Tanulás alapítvány: http://tapasztalati-tanulas-kepzes.hu/tapasztalati-tanulas/ 
18 Mafinejad MK, Rastegarpanah M, Moosavi F, Shirazi M. Training and Validation of Standardized Patients for Assessing Communication and 
Counseling Skills of Pharmacy Students: A Pilot Study. Journal of Research in Pharmacy Practice. 2017;6(2):83-88. doi:10.4103/jrpp.JRPP_17_20. 

 

http://tapasztalati-tanulas-kepzes.hu/tapasztalati-tanulas/
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A tanulást, azaz az ismeretek, jártasságok, szokások stb. elsajátítását indirekt módon kívánja 
biztosítani. A cél sohasem a tanulás, hanem valamilyen konkrét cél, produktum. A tanulás ehhez 
képest mindig eszköz. A projektmódszer nagyfokú tanulói önállóságot tesz lehetővé, módot ad az 
ismeretek integrálására.” 19 

 Szintén jelentős oktatási módszer a kutatás. Erre a hallgatóknak már a graduális képzés 
során módja nyílik, például tudományos diákköri munka keretében. A kutatás lehetőséget biztosít 
egy adott területen belüli elmélyülésre, mindamellett olyan általános ismeretekkel, készségekkel 
ruházza fel a hallgatót (kutatásmódszertan, publikáció, etika, prezentációs technikák), melyek 
egyéb területeken is hasznosak lehetnek. 

Az orvosi gyakorlat mindig is tartalmazott esetmegbeszéléseket. A leggyakrabban operatív 
hangsúlyú konzultációkról van szó: mi a diagnózis, mi a teendő – ilyenkor elsősorban a résztvevők 
explicit memóriarendszerére épülnek a konzultációk. Ugyanakkor elterjedtek a reflektív hangsúlyú 
esetmegbeszélések is, milyen volt a gyógyítói helyzet, milyen érzelmi állapotba kerültek a 
szereplők – az ilyen jellegű konzultációk már inkább az implicit memóriarendszerekre épülnek, és 
ezeket is fejlesztik. 

A nemzetközi gyakorlatban a legelterjedtebb reflektív hangsúlyú esetmegbeszélő csoportmódszer 
a Bálint-csoport, melyet Bálint Mihály, magyar származású pszichiáter munkacsoportja fejlesztett 
ki az 1940-es évektől kezdődően Angliában. A Bálint-csoportba eleinte csak háziorvosok jártak, 
később más irányba specializálódott orvosok, sőt, más alapvégzettségű segítők előtt is megnyílt ez 
a lehetőség. A Bálint-csoport célja olyan esetmegbeszélés, ahol a résztvevők egy esetet annak 
minél több aspektusával együtt vizsgálnak azért, hogy meg lehessen érteni az eset alakulásában 
döntő szerepet játszó érzelmi, kapcsolati, kulturális folyamatokat. A Bálint-csoport menete szilárd 
struktúrára épül: a spontán kiválasztásra kerülő esethozó először szabadon ismertet egy 
bármilyen, őt foglalkoztató esetet, majd néhány tisztázó kérdést követően a szabad asszociációra 
emlékeztető csoportos reflexió veszi kezdetét, melyben az esethozó passzív megfigyelőként vesz 
részt, majd a végén minden csoporttag visszajelzést ad tapasztalatairól. A munkamódra ítélkezés-
mentes légkör jellemző, a csoporttagok felvállalják szubjektivitásukat, senki nincs birtokában „a 
helyes megoldásnak”, a végső válasznak. A csoportvezető szakmailag nem szupervízora az 
esethozónak, nem feladata helyreigazítani, tanácsot adni, irányelveket megfogalmazni, hanem a 
csoportfolyamat moderálásáért felel. A Bálint-csoport hatását kiterjedten vizsgálják. Kimutatható a 
résztvevők elhivatottságának, pályastabilitásának javulása, a szomatizáló betegekkel kapcsolatos 
kompetenciaélmény fejlődése, csökken a kiégés. Magyarországon a graduális képzésben és a 
háziorvosképzésben is epizodikusan megjelent a Bálint-csoport, a későbbiekben célszerű lenne a 
rendszer állandó elemévé tenni.  

 Az oktatás maga is tanulási módszer, lehetőséget nyújt egy adott téma részletesebb 
megismerésére, valamint egy másik nézőpontba való helyezkedésre. A hallgatóknak 
demonstrátorként lehetőségük van oktatói szerepben is kipróbálni magukat, és jellemzően igen 
értékes tapasztalatokkal gazdagodnak ezen időszak alatt. 

Látható, hogy számos módszer áll rendelkezésre. Ezen módszerek megfelelő arányban történő 
együttes alkalmazása teszi a leghatékonyabbá az oktatást. A graduális oktatás célja, hogy a 

                                                      
19 Oktatási módszerek és oktatásfejlesztési módok, Dr. Ágoston István et al: Egészségügyi szakmódszertan 2015 BME Tanárképző Központ, 33-47.o. 
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megfelelő elméleti tudás mellett, a szükséges gyakorlati készségeket, valamint attitűdöt is 
kialakítsa, fejlessze a hallgatókban, valamint a további önképzéshez, fejlődéshez szükséges 
ismereteket, eszközöket átadja.  

Oktatásmódszertan a posztgraduális képzés során: 

A háziorvostan-szakképzés központilag szabályozott rend szerint zajlik, így főbb vonalakban 
megegyezik a négy orvos képző egyetemen, azonban egyéni sajátosságok előfordulnak. Az oktatási 
módszerek skálája nem tér el jelentősen a graduális képzéshez képest, inkább az egyes módszerek 
egymáshoz viszonyított aránya eltérő. Ennek oka részben az eltérő tanulási sajátosságokból, illetve 
az eltérő motivációból ered. A rezidens már nem a tanulásért tanul, hanem valamilyen konkrét 
célja van. A szakorvosképzés célja, hogy befejeztével a fiatal kollégák jól képzett, önállóan dolgozni 
tudó szakorvosok legyenek, illetve képesek legyenek a saját továbbképzésükhöz szükséges 
ismereteket megszerezni. 

 A posztgraduális képzésre már inkább a felnőtt tanulásra jellemző sajátosságok érvényesek. 
A felnőtt tanulás alapvetően tapasztalati tanulás. A tapasztalati tanulás jelentőségére Weiss 
kutatási eredményei szolgálnak bizonyítékul, aki azt találta, hogy az emberek az anyag 90%-ára is 
képesek emlékezni abban az esetben, ha az valamilyen cselekvéshez kötődik. Ezzel szemben egy 
átlagos felnőtt ember, három nappal később, az olvasott anyag mindössze 10%- ára, a hallott 
anyag 20%-ára, a látott anyag 30%-ára, a látott és hallott anyag 50%-ára, a kimondott anyag 70%-
ára emlékezik.20 („Amit hallok – elfelejtem. Amit látok – megismerem. Amit csinálok – 
megtanulom.” Ősi bölcsesség ez.) A felnőtt tanulás további jellemzője a saját képzés, saját fejlődés 
iránti felelősség. A rezidensnek mint felnőtt tanulónak magának kell meghatároznia saját 
szükségleteit, céljait. Fel kell mérni a saját erősségeit, gyengeségeit, lehetőségit, a veszélyeket 
(SWOT analízis), és ezek tükrében megszervezni a saját képzést. A rezidens részben saját maga 
választja ki a számára megfelelő oktatási módszereket. Ennek lehet központi eleme az egyéni 
képzési terv. A felnőtt tanulás másik jelentős eleme az élethosszig tartó tanulás (life long learning – 
LLL). 21 

IV. A magyarországi graduális háziorvosképzés aktuális helyzete 

Bevezető 

A graduális képzés a háziorvostan-képzés meghatározó része. Ekkor találkoznak először a hallgatók 
a háziorvoslással, a családorvos munkájával. A gyakorlatok során betekintést kapnak a rendelések 
menetébe, a betegekkel való kommunikációba, az időnként előforduló differenciáldiagnosztikai 
nehézségekbe és a mindennapi feladatokba. A tantermi előadásokon keresztül a már ismert 
kórképek háziorvosi szemmel történő bemutatásával, illetve a családorvosi munka sajátosságainak 
ismertetésével a hallgatók elméleti tudása elmélyül. 

A hallgatók a graduális képzés alatt a különböző klinikai tantárgyak során nem mindig pozitív 
kontextusban hallanak a háziorvosok szerepéről, munkájáról. Ezért is különösen fontos, hogy a 
háziorvostan minél több félév során képviselje magát az egyetemi évek alatt, hogy a hallgatók 
valós képet kapjanak a családorvoslásról, illetve betekintést adjunk a háziorvosi gondolkodás 

                                                      
20 Bábosik István: Neveléselmélet, 2004 Osiris kiadó  
21 F. Daniel Duffy, Eric S. Holmboe. Self-assessment in Lifelong Learning and Improving Performance in PracticePhysician Know Thyself. JAMA. 
2006;296(9):1137–1139. doi:10.1001/jama.296.9.1137 
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menetébe, a társszakmákkal való eredményes együttműködés feltételeibe és abba, hogy mennyire 
összetett, széleskörű tudással szükséges rendelkeznie egy háziorvosnak ahhoz, hogy megfelelően 
el tudja látni a feladatait. 

IV.1. Budapest 

A családorvos képzés a Semmelweis Egyetemen graduális és posztgraduális részből áll. A graduális 
képzés magyar, angol és német nyelven történik. A hallgatók a képzés során három kötelező, 
egymásra épülő tantárgy segítségével ismerkedhetnek meg a családorvoslással. Így a hallgatók 
betekintést nyerhetnek a klasszikus orvoslás jellemzőibe, a családorvosi munka napi gyakorlati 
kérdéseibe.  

Magyar nyelvű képzés 

II. évfolyam 2. szemeszterében a Bevezetés a klinikumba című tantárgy kötelező. Akkreditált 
háziorvosok irányításával budapesti családorvosi rendelőkben zajlik, heti 2 órában, kiscsoportos 
foglalkozás (8–10 fős) keretében. Az oktatás célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a 
klinikumba. Van lehetőségük betegekkel találkozni, elsajátítani kommunikációs technikákat, 
ízelítőt kapni a betegek kikérdezésének menetéből, majd a családorvossal együtt átbeszélve az 
adott esetet, megismerhetik az orvosi gondolkodás menetét. A tantárgy a leendő orvosok és a 
betegek közötti kapcsolatot alapozza meg. 

1.hét Előadás Az orvosi hivatás. A szakmai elkötelezettség kialakítása. 

2. hét Gyakorlat Leggyakoribb kórképek a praxisban. 

3. hét Gyakorlat 
Az orvoshoz forduló egyén. Az együttműködés és a hatásos kooperáció 
feltételei és előnyei. 

4. hét Gyakorlat Beteg-utak, betegbeutalás, konzultáció, konzílium. 

5. hét Gyakorlat 
A család szerepe az egészség fenntartásában, a betegségek kialakulásában és 
gondozásában. 

6. hét Gyakorlat Egészségmegőrzés: felvilágosítás, betegoktatás, szűrővizsgálatok. 

7. hét Gyakorlat Lényegfelismerés: a szubjektív panaszok objektivizálása. 

8. hét Gyakorlat Akut betegek ellátása: döntéshozás, problémamegoldás. 

9. hét Gyakorlat Krónikus betegek gondozása esetbemutatáson keresztül. 

10. hét Gyakorlat A haldokló beteg ápolása, gondozása, a gyászreakció kezelése. 

11. hét Gyakorlat Az orvos egyéb feladatai a gyógyítás mellett. 

12. hét Gyakorlat Teammunka a háziorvosi praxisban. 

13. hét Gyakorlat Az orvosi életpálya. 

14. hét Gyakorlat Ápolástani készséggyakorlat 

1. táblázat: A tárgy tematikája 
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Az V. évfolyam 2. szemeszterében a Családorvostan című tantárgy szintén kötelező és előadások (1 
óra/hét) keretében ismerkedhetnek tovább a hallgatók a családorvos feladataival. A korábbi 
tanulmányok során már elsajátított főbb betegségek kerülnek bemutatásra a családorvos 
szemszögéből, és hangsúlyt fektetünk a gondozási és a prevenciós tevékenység megismertetésére. 

2. táblázat: A tárgy tematikája 

1.hét A családorvos helye az egészségügyben. A család, mint az ellátás alapegysége 

2. hét A vidéki családorvos munkájának specialitása 

3. hét Akut betegségek ellátása, elsődleges döntés 

4. hét A családorvos szerepe a népegészségügyi szűrőprogramokban 

5. hét Addikciók – betegedukáció, motiváció az alapellátásban 

6. hét Kardiovaszkuláris prevenció a praxisban 

7. hét Családorvosi feladatok a diabeteses betegek gondozásában 

8. hét Családorvosi feladatok a kardiovaszkuláris betegek gondozásában 

9. hét Hypertonia diagnózisa, gondozása az alapellátásban 

10. hét Alvászavarok kivizsgálása, gondozása az alapellátásban 

11. hét Depresszió és szorongás kivizsgálása, gondozása az alapellátásban 

12. hét Infektológiai problémák az alapellátásban 

13. hét Geriátriai gondozás, demencia – a családorvos feladatai 

14. hét Fekvőbetegek gyógyítása, gondozása 
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A IV. vagy V. évfolyamban a Családorvosi ismeretek fakultáció egy kötelezően választható tantárgy 
heti 2 órában, melynek során a családorvoslás egyes részleteiből, fontosabb aspektusaiból tartott 
előadások keretében mélyülhet el a kapcsolatuk a hallgatóknak a családorvoslással. 

1.hét Családgondozás 

2. hét Krízisszituációk 

3. hét Alkoholbetegség megelőzése, kezelése az alapellátásban 

4. hét Primer prevenció az alapellátásban 

5. hét Gasztroenterológia az alapellátásban 

6. hét Családorvos feladatai a gondozásban 

7. hét Kommunikáció, Cambridge-Calgary modell (elmélet) 

8. hét A házi gyermekorvosi munka sajátosságai 

9. hét Praxisszervezés, pályakezdés 

10. hét Hátrányos helyzetű betegek, hajléktalanok ellátása 

11. hét Dohányzásról leszokás támogatás lehetőségei, a családorvos szerepe 

12. hét A kiégés  megelőzése a családorvosok  körében 

13. hét Tesztvizsga 

3. táblázat: A tárgy tematikája 

Hatodévben a kilenc hetes Belgyógyászat szigorló évi gyakorlaton belül egyhetes Családorvosi 
gyakorlaton vesznek részt a hallgatók akkreditált családorvosi praxisokban, ahol az egy oktató-egy 
hallgató modell valósul meg. Gyakorlatorientált az oktatás, többéves tapasztalattal rendelkező 
háziorvosok mellett, a rendelésekbe, betegellátásba bekapcsolódva szerezhetnek tapasztalatot a 
hallgatók a családorvos munkájának mindennapjairól. 22 

Német és angol nyelvű képzés 

Az I. évfolyam 2. szemeszterében a Berufsfelderkundung/Medical Profession (Az orvosi hivatás 
megismerése) című tantárgy keretében előadásokon (6 db) és a klinikákon, illetve háziorvosi 
rendelőkben zajló gyakorlatokon (6 db) keresztül nyerhetnek bepillantást a hallgatók az orvosi 
hivatásba, klinikai orvoslásba, a társszakmákkal való együttműködésbe, a kollégákkal, betegekkel 
való kommunikációba. 

Berufsfelderkundung (Std. pro Woche: Vorlesungen: 0,67; Praktika: 1,33) 

 

 

A tárgy tematikája:  

                                                      
22Semmelweis Egyetem. Általános Orvostudományi Kar. Családorvosi Tanszék honlapja. (Letöltve: 2017. 12. 01.)  http://csot.semmelweis.hu/ 
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1.   Ein anstrebenswertes Bild über den ärztlichen Beruf geben  

2.   Demonstration des ärztlichen Verhaltens, der Kommunikation mit den 
Kollegen und dem Personal des Gesundheitswesens  

3.   Die Formierung des ärztlichen Standesbewusstseins, nach Möglichkeit durch 
Vorstellung einer bestimmten ärztlichen Karriere  

4.  Darlegung der Spezifik der klinischen Arbeit  

5.   Gewinnung eines Überblickes zu den verschiedenen Etappen der 
Gesundheitsversorgung 

6.   Demonstration der Organisation, des Aufbaues und der Tätigkeit der Klinik 
und der Hausarztpraxen,  

7.   Vorführung der wissenschaftlichen Arbeit der Klinik, das Interesse an der 
klinischen und hausärztlichen Forschungsarbeit erwecken. 

Medical Profession (Lectures: 0,67; Practicals: 1,33) 

A tárgy tematikája: 

1. An overview of medical profession. 
2. Formation of the consciousness of profession, personal careers. 
3. The attitude of the medical doctor. Communication with colleagues and the 

members of the medical staff. 
4. An overview of different levels of health care. 
5. The organization, function activity of the clinical department and general 

medicine praxis. 
6. Characteristics of the clinical work. 
7. Overview of the scientific activity of the clinical department. Raising interest 

in joining to it.  
 

A II. évfolyam 1. szemeszterében az Einführung in die klinische Medizin/Introduction to clinical 
medicine (Bevezetés a klinikai orvoslásba) című tantárgy során szintén klinikákon és háziorvosi 
rendelőkben töltik a hallgatók a gyakorlatokat. A leggyakoribb betegségek kerülnek bemutatásra a 
klinikusok és a háziorvosok szemével, betegek bemutatásán keresztül. 

Einführung in die klinische Medizin (Std. pro Woche: Vorlesungen: 0,67; Praktika: 1,33) 

A tárgy tematikája:  

1. Darlegung der am häufigsten vorkommenden Krankheiten in den Kliniken 
und den Hausarztpraxen an Hand von Fallstudien,  

2. Bekannt machen mit dem Patientenmanagement und des Patientenweges 
im Gesundheitswesen.  

3. Die Formgebung des ärztlichen Standesbewusstseins,  
4. Kommunikation mit dem Patienten und dessen Angehörigen. Die Rolle der 

Familie in der Betreuung bei chronischen und akuten Krankheiten 
5. Die Gestaltung der wirksamen Zusammenarbeit mit dem Patienten,  
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6. Die Wichtigkeit der Prävention gegenüber der Krankheit,  
7. Die Bedeutung der Teamarbeit für die Heilung,.  
8. Vorführung der wissenschaftlichen Arbeit der Klinik, die Interesse an der 

klinischen und hausärztlichen Forschungsarbeit erwecken.  
9.    Gefallen finden an einem Weiterstudium in Ungarn.  

 

Introduction to clinical medicine (Practicals: 2/week) 

A tárgy tematikája: 

1. Formation of the consciousness of profession. 
2. Most frequent diseases in the clinical department and the general 

practitioner's office. Case reports. 
3. Referral of patients. The medical consultation. 
4. Communication with the patient and his/her relatives. The role of the family 

in the treatment of and care for acute and chronic diseases. 
5. Effective cooperation with patients. Means to improve compliance. 
6. The importance of disease prevention. 
7. Team work in medicine. 
8. Overview of the research activity at the clinical department. Raising interest 

in participating.  
 

Az V. évfolyam 2. szemeszterében az Allgemeinmedizin/Family Medicine (Családorvosi ismeretek) 
című tantárgy felvételével a hallgatók előadásokon való részvétellel ismerkednek a 
családgondozással és a főbb betegségek alapellátásban történő szűrésével, kezelésével és 
követésével. 

Allgemeinmedizin (Vorlesungen: 2 Std. pro Woche) 

1. Allgemeinmedizin heute und morgen. Was ist Allgemeinmedizin? Diagnostische 
Programme in der Allgemeinmedizin  

2-3.  Arterielle Hypertonie Gefährdet die Blutdruckkrankheit das Leben? Therapie bei 
milder Hypertonie Wie behandelt man die Blutdruckkrankheit bei den Patienten der 
Allgemeinarztpraxis?  

4-5.  Die Zuckerkrankheit in der hausärztlichen Praxis Komplikationen der 
Zuckerkrankheit Therapie für Zuckerkranke (Diät, orale und Insulintherapie) 

6.  Spezielle Fragen der Allgemeinmedizin Langzeitbetreuung Hat der Allgemeinarzt 
(Haus- oder Familienarzt) eine besonders wichtige Aufgabe in diesem Prozess?  

7-8.  Psychische Probleme in der Familienpraxis  

9.  Familienbetreuung mit Fallbeispielen  

10.  Akute Krankheiten in der Familienpraxis  

11.  Die Hausbesuchtätigkeit des Hausarztes Spezielle Hinsichten in der 
Allgemeinmedizin  
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12.  Adipositas und Übergewichtkeit  

13. Kommunikation in der Familienpraxis. Schwierigkeiten und Möglichkeiten.  

14.  Zusammenfassung des Kurses Spezielle Fälle aus der Alltagspraxis des Hausarztes 
(Familienarztes)  

 

Family Medicine (Lectures: 1/week) 

A tárgy tematikája: 

1. Introduction 
2. Obesity 
3. Case studies 
4. Smoking Cessation 
5. Depression and sleeping disorders 
6. Communication 
7. Rural practice 

8. Low back pain 
9. Emergency in primary care 
10. Complementary and alternative 

medicine 
11.  Sport injuries 
12. Cardiovascular diseases 
13. Acute gastrointestinal diseases 

 
Hatodévben a magyar képzésben is szereplő egyhetes kötelező gyakorlaton vesznek részt a 
külföldi hallgatók is. 23, 24, 25 

IV.2. Debrecen  

A magyar nyelvű graduális képzésben a következő kötelező kurzusok vannak: 
A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) hallgatói számára, 4. év második 
félévében kötelező az 1 hetes Családorvostan Nyári Gyakorlat.  
5. év első félévben kötelező tantárgy az Általános orvostan/Családorvostan szemináriumok 
felvétele (10 szeminárium). Az értékelés 5 fokozatú gyakorlati jeggyel történik, az írásbeli 
tesztvizsgák eredménye és a szemináriumi aktivitás figyelembe vételével. 

A graduális képzés tematikája:  

4. Év második félév  

Családorvostan nyári gyakorlat 1 hét (kötelező) 

IV. évfolyam után, V. évfolyamra történő regisztráció feltétele a szabadon választható és 
családorvostan nyári gyakorlat teljesítése 

5. Év első félév, kötelező tantárgy  

Általános orvostan/családorvostan 

Év, szemeszter: 5. évfolyam – 1. félév 

Óraszám: szeminárium: 10 

                                                      
23 Semmelweis University. (2017). Calendar Semmelweis University 2017/2018. Budapest: Semmelweis Kiadó. 
24 Semmelweis Universitat. (2017). Studienführer Semmelweis Universitat 2017/2018.  Budapest: Semmelweis Kiadó. 
25 Semmelweis Egyetem. Általános Orvostudományi Kar. Családorvosi Tanszék honlapja. (Letöltve: 2017.12.01.). Retrieved from 
http://csot.semmelweis.hu/ 
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1. hét Szeminárium 
Az általános orvoslás/családorvoslás sajátosságai. Helye az egészségügyi 
ellátó rendszerben. Az orvos–beteg kapcsolat sajátosságai a 
családorvoslásban. 

2. hét Szeminárium 
A prevenció szintjei, stratégiái és területei az alapellátásban. Az 
egészségmegőrzés komplex felfogása és feladatai az alapellátásban. 

3. hét Szeminárium 
A gyógyító tevékenység feladatai az alapellátásban. Akut betegségek 
ellátása,sürgősségi ellátás, krónikus betegségek gondozása. 

4. hét Szeminárium 
A családorvos szakértői és praxisszervezési feladatai. Dokumentáció, 
minőségbiztosítás az alapellátásban. 

5. hét Szeminárium 
A családorvosi team működése. A működést befolyásoló/szabályozó 
tényezők. 

4. táblázat A tárgy tematikája 

Követelmények 

Tantárgyi követelmények: 5 fokozatú gyakorlati jegy, az írásbeli tesztvizsgák eredménye és a 
szemináriumi aktivitás figyelembe vételével.  

Oktatási anyagok,  vizsga 

Irodalmak: 

Arnold Cs. Családorvoslás. Medicina Kiadó, 1999.  

Dr. Rurik Imre: Bevezetés a családorvoslásba. 1.. DE OEC Elnöki Hivatal, 2009. 

Jelenlét: 2 tanóra/hét=10 óra 

félév aláírás: minimum 8 tanóra 

Pótlási lehetőség: másik csoportban, jelezni kell 

Írásbeli vizsga: teszt  

Szabadon választható kurzusok  

Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék  

Az általános orvoslás/családorvoslás gyakorlati kérdései  

Az orvosi tevékenység jogi vonatkozásai 

Differenciál-diagnosztikai készségek és lehetőségek a háziorvosi gyakorlatban 

Prevenció és egészségmegőrzés az alapellátásban 

Sürgősségi ellátás a családorvosi gyakorlatban 
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Angol nyelvű graduális képzés: 

Az 5. félév első félévében az angol nyelvű általános orvosképzésben résztvevő hallgatók számára is 
kötelező a Családorvoslás (Family Medicine) tantárgy felvétele, a magyarhoz hasonló tematikával 
(10 szeminárium). 

1st 
week 

Seminar Primary health care. General practice/family medicine. 

2nd 
week 

Seminar 
Doctor-patient consultation in general practice/family medicine. Diagnosis 
and treatment in primary care. 

3rd 
week  

Seminar Working with families in primary health care. 

5th 
week 

Seminar Prevention in primary care. 

5th 
week 

Seminar 
Quality in general practice: Medical audit, practice guidelines in general 
practice. 

5. táblázat: Az angol nyelvű képzés tematikája 

Ajánlott irodalom 

Roger Jones: Oxford Textbook of Primary Medical Care 1-2.. 2005, Oxford University Press. Alison 
Langton, 2005. ISBN: 0 19 856580 1. 

26 27 

IV.3. Pécs 

A graduális oktatásban magyar, angol, német nyelven vesznek részt a hallgatók. Kötelező óraszám 
(mindhárom nyelven) 84 óra. Elektív óraszám 14/28 óra, Fakultatív 14/28 óra. Az 1. szemeszterben 
az „Orvosi Kommunikáció a gyakorlatban” kurzus kezdődik. 6 óra tantermi előadás után 8 óra 
kiscsoportos foglalkozásra kerül sor. Szituációs gyakorlatokkal, filmelemzéssel segítik a 
hallgatóknak bemutatni az orvos–beteg kapcsolat szabályait, fortélyait. Ezt követően a 2. 
szemeszter végén kötelező egyhetes Orvosi kommunikáció gyakorlaton vesznek részt a hallgatók 
háziorvosi praxisokban, ahol elsajátíthatják az elméleti oktatáson hallottakat. A Családorvostan 
tantárgy a 10. szemeszterben kerül meghirdetésre. 4 óra tantermi előadást követően 10 óra 
kiscsoportos szemináriumi foglalkozás követi. Céljuk a családorvoslás specifikumainak, a szituatív 
medicinának az oktatása. A 11–12. szemeszterben történik a kéthetes Praxisgyakorlat, 1 oktató – 
1 hallgató. Differenciál diagnosztikai feladatok megoldása, összegzés, epikrízis készítés, beteg-
edukáció stb. elsajátítása a hallgató feladata.  

 

 

                                                      
26 Forrás: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Általános Orvos Szak, Tájékoztató. 2016-2017. Tanév. Debrecen, 2016. 
27 https://aok.unideb.hu/public/upload/Tanrend%202016_2017.pdf 
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1. Orvosi Kommunikáció a gyakorlatban 

Az 1. szemeszterben történik az orvosi kommunikáció oktatása, 6 előadás + 8 szeminárium 
formájában. A tantárgy kapcsán szeretnének pozitív attitűdöt kialakítani az orvoslás iránt, 
szituációs tréningekkel és nyári gyakorlattal hozzák testközelbe az orvostanhallgatóknak az orvos–
beteg kapcsolat szépségeit és nehézségeit. A kurzusok elvégzése kötelező. 

Előadás (45 perc): 

Családorvoslás helye és szerepe a kommunikációban, orvos beteg találkozás 

„Nehéz beteg” kommunikáció 

Verbális, nonverbális kommunikáció 

Verbális, nonverbális kommunikáció 

Jogi-etikai alapok a kommunikációban 

Beteginterjú 

Szeminárium (4x2 óra): szerepjáték, szituációs gyakorlat, videó elemzés 

1. gyakorlat: első találkozás a beteggel, bemutatkozás 

2. gyakorlat: non-verbális kommunikáció 

3. gyakorlat: verbális kommunikáció 

4. gyakorlat: rossz hír közlése 

2. Orvosi Kommunikáció gyakorlata (nyári gyakorlat, háziorvosi praxisban) 30 óra 

3. Családorvostan tantárgy 

A családorvostan oktatása, mint diszciplína a 10. szemesztertől indul. Célja a családorvoslás 
specifikumainak, a szituatív medicinának az oktatása. A Családorvostan kurzus elvégzése kötelező. 

Előadás (45 perc): 

Családorvoslás története. Motiváció a családorvoslásban. A családorvoslás specifikumai. 

Háziorvoslás hazai és nemzetközi eredményessége. Megelőzés, szűrés.  

Etikai szempontok a családorvoslásban. A család ellátása. 

Gyermekorvoslás a háziorvosi praxisban.   

 

Szeminárium (90 perc): 

Sürgősségi ellátás 

Betegoktatás 

Életvégi ellátás a családorvoslásban 

Időskor és demencia sajátosságai 

Hypertonia, mint fő betegség a háziorvosi praxisban 
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4. Családorvostani praxis gyakorlat (szigorló év, háziorvosi praxisban)  60 óra 

További, a graduális, háziorvos képzésben érintett tárgyak 

A kötelező tantárgyak mellett több választható kurzus is meghirdetésre kerül az intézetben. Elektív 
kurzusok: a Palliatív medicina hospice, Jelnyelvi kommunikáció az orvosi praxisban, Junior Bálint 
csoport. Több szabadon válaszható kurzusra is nagy az érdeklődés, ilyen például: az Általános 
orvosi gyakorlati készségfejlesztés, Alkalmazott foglalkozás-orvostan és munkahigiéne, A diagnózis 
felállításának mestersége, Gyakorlatorientált kommunikációs képzés, Ki döntsön az élet végén? – 
Önrendelkezés, kezelés visszautasítása az egészségügyben.  

Oktatás történik még közös együttműködéssel más társintézetekben is. Egészségtudományi Karon 
Közösségi orvoslás, a Gyógyszerészeti Szakon a kis klinikai tárgyak között. A Jogtudományi Karon 
ilyen a Jogklinika. 

Elektív: 
Palliatív Orvoslás, Hospice      14 óra   
Junior Bálint szeminárium      28 óra   
Jelnyelvi kommunikáció az orvosi praxisban     28 óra   

Fakultatív: 
Általános orvosi gyakorlati készségfejlesztés    28 óra   
Alkalmazott foglalkozás-orvostan és munkahigiéne   28 óra   
A diagnózis felállításának mestersége    14 óra   
Gyakorlat orientált kommunikációs képzés    14 óra   
Ki döntsön az élet végén?  
Önrendelkezés, kezelés visszautasítása az egészségügyben        28 óra 
Gyakori megbetegedések ellátása és az ellátáshoz használatos műszerek a 
családorvoslásban, az alapellátásban     28 óra 
 

IV.4. Szeged  

Jelenleg a klinikai modulnak nem képezi részét a hallgatók számára kötelező családorvosi kurzus. 

A hallgatók kötelezően választható tantárgy formájában találkozhatnak a Családorvosi ismeretek I-
II. előadással, két szemeszteren keresztül 30–30 óra időkeretben. A klinikai modul során 
jellemzően a hallgatók 70–90%-a teljesíti a kurzust. Tematikájában megjelennek a családorvoslás 
elméleti és gyakorlati kérdései, a családorvoslás sajátos kérdései, melyet több aspektusból és több 
– a gyakorlatban is jártas és tapasztalt – háziorvos, valamint egyéb szakterületekről érkező előadó 
bevonásával ismerhetnek meg a hallgatók. Fontos szerepet kap az alapellátás speciális helyzetének 
bemutatása, a háziorvosi tevékenység ismertetése, a háziorvosi szerepkörre való felkészítés. A 
tematika részét képezi az ügyeleti és sürgősségi ellátás folyamán jelentkező feladatok ismerete.  
Oktatásra kerülnek a praxisgyakorlattal kapcsolatos ismeretek és oxyológiai szempontok, valamint 
az elsősegélynyújtás ismeretei (6. táblázat). 
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A családorvoslás fogalma, sajátosságai, 
módszerei 

A prevenció szerepe a családorvosi 
gyakorlatban I + II + III 

A családorvosi ügyelet sajátosságai 
Ischaemiás szívbetegségek felismerése, ellátása 

és gondozása a háziorvos gyakorlatában 

A családorvos mint teamvezető feladatai A családorvosi rendelő felszerelése, működése 

Étrendkiegészítők megítélése, használata a 
gyakorlatban 

A hypertónia kezelése és gondozása a 
családorvosi gyakorlatban. 

A háziorvos gyermekgyógyászati feladatai 
Főbb dg. és th. alaptevékenységek beteg 

gyermek ellátása esetén 

Háziorvos teendők az akutan beteg 
csecsemő és gyermek ellátásában I. + II. 

 

Daganatos betegségek ellátása és gondozása a 
családorvosi praxisban 

A fogamzásgátlás mai lehetőségei. 
Klimaktérium, a klimax kezelése 

Praxisgyakorlat (Sürgősségi AMBU gyakorlat) 

Abususok a családban A családorvos konzíliáriusi tevékenysége 

Utazási medicina Idős betegek ellátása a háziorvosi gyakorlatban 

Akut szülészeti-nőgyógyászati kórképek 

Vérzés az uterusból 

Rizikóterhesség. Terhesgondozás a 
családorvoslásban 

A szexuális úton terjedő betegségek 

családorvosi vonatkozásai 

Alapellátás szintjén gyakori bőrgyógyászati 
kórképek 

A diabetes mellitus kezelése és gondozása 

a háziorvos szemszögéből 

Kardiológiai képalkotó vizsgálatok leleteinek 
értelmezése 

Családszociológia szerepe a családorvos 
munkájában 

Szűrővizsgálatok jelentősége a háziorvosi 
praxisban 

Gyógyíthatatlan beteg, halál, gyász Pubertás menedzselése a háziorvosi praxisokban 

6. táblázat: Szegedi Tudományegyetem – Családorvosi ismeretek I–II. kurzus tematika 28 

A hallgatók elsősorban az előadásokon elhangzottakból, az előadásokon kiadott diasorokból 
készülhetnek fel. Emellett rendelkezésükre állnak az egyetem által a témában kiadott egyetemi 
jegyzetek, valamint a forgalomban lévő hazai és nemzetközi családorvosi témájú szakkönyvek. A 
kurzus mindkét félév során írásbeli beszámolóval zárul. Sikertelen vagy elmulasztott írásbeli vizsga 
esetén szóban van mód az ismétlésre, pótlásra. 

A klinikai modul során lehetősége van a hallgatóknak részt venni a Foglalkozás-orvostani ismeretek 
című kötelezően választható, egy szemeszteren át tartó kurzuson. 

                                                      
28 SZTE ÁOK Családorvosi Intézet és Rendelő honlapja –  http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/csaladorv/ 

 

http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/csaladorv/
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Remek lehetőséget biztosít az orvostanhallgatók számára a háziorvosi praxisokba való 
bepillantásra a IV. évfolyamon kötelezően teljesítendő Orvos–beteg kommunikációs tréning a 
Magatartástudományi Intézet szervezésében. Az elméleti oktatást is részben oktató háziorvosok 
végzik, ahol a hallgatók megismerkedhetnek az általános kommunikációs stratégiákkal, a 
különböző kultúrájú páciensekkel való kommunikáció alapelveivel, betekintést nyerhetnek a rossz 
hír közlés rejtelmeibe. A tréning gyakorlati része kiscsoportos foglalkozások keretében, háziorvosi 
praxisokban, oktató háziorvosok segítségével zajlik. A gyakorlat során videó analízis technika 
alkalmazásával, egy szimulált páciens segítségével eljátszanak egy orvos–beteg konzultációt, amely 
felvételre kerül. Ezt követően a hallgatók, a csoportvezető trénerrel, illetve a szimulált pácienssel 
közösen megnézik a felvételeket, majd közösen elemzik azokat. 

A VI. évfolyam szigorló évi modul tematikájában szerepel a kötelezően teljesítendő, 1 hetes 
Háziorvosi praxisgyakorlat, melyet a hallgatók a szakképzési rendszerhez hasonlóan, oktató 
háziorvosokhoz beosztva, 1 hallgató –1 orvos felállásban töltenek. A rövid idő ellenére ez a 
gyakorlat remek lehetőséget kínál arra, hogy a hallgatók beleláthassanak a valódi háziorvosi 
munkába. Ugyan pontos felmérés nem áll rendelkezésre, de a jelenlegi, illetve korábban végzett 
hallgatókkal való informális beszélgetések alapján sok esetben sajnálatos módon ez csak egy 
„formálisan” megvalósuló gyakorlat. 

Az Intézetben lehetőség van– magyar és angol nyelven is – tudományos diákköri munka végzésére, 
valamint szakdolgozat készítésére egyaránt. A családorvoslásra jellemző sokszínűségnek 
megfelelően a hallgatók számos témából választhatnak, melyek lefedik a családorvoslás teljes 
spektrumát. 

Mint látható, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar graduális képzése során 
a családorvostan igen alulreprezentált. Ugyan örömteli, hogy az alapellátás irányába érdeklődő, 
elhivatott hallgatók számára számos lehetőség áll rendelkezésre a pálya mélyebb megismerésére, 
azonban az aktuálisan kevésbé érdeklődő hallgatók megszólítása nem megoldott. Ez részben azért 
jelent problémát, mert így csökken azon hallgatók száma, akik az egyetem elvégzését követően a 
háziorvostan szakképzés irányába mozdíthatók, másfelől azért, mert a karrierjüket az egészségügyi 
ellátórendszer egyéb részein folytató hallgatók alig szereznek információt a háziorvoslás 
mibenlétéről. Így kijelenthető, hogy kulcsfontosságú lenne a családorvostant kötelezően 
teljesítendő kurzussá minősíteni a jövőben, illetve megfontolandó a hatodéves praxisgyakorlat 
időtartamának növelése, illetve a teljesítés következetesebb ellenőrzése.  

IV.5. Összefoglalás 

Áttekintve mind a négy egyetem graduális háziorvos képzését láthatjuk az 1. táblázatból, hogy 
eltérések vannak az oktatási tematikában az egyetemek között. Különböző évfolyamokon, 
különböző módokon képviselik magukat a Tanszékek a magyar nyelvű háziorvostan-képzésben. 
Legkorábban a pécsi képzésben, első évben jelenik meg a családorvosi képzés, Budapesten 
másodévben, Debrecenben és Szegeden pedig negyedévben kezdhetik a hallgatók az ismerkedést 
a szakmával. 

A legtöbb egyetemen kötelezően lehet felvenni a tantárgyakat, és minden Tanszéken mind 
gyakorlatok, mind pedig előadások is vannak, ezáltal nyújtva bepillantást a tananyag átadásán 
kívül a mindennapi gyakorlatba is. A szegedi egyetemen nem szerepel a kötelező tantárgyak között 
a családorvosképzés, itt kötelezően választható formában vehetik fel a hallgatók.  
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 Budapest Debrecen Pécs Szeged 

I. 
évfolyam - - 

Orvosi 
kommunikáció a 
gyakorlatban 

- előadás és 
gyakorlat 

 
Orvosi 
kommunikáció 

- 1 hetes 
nyári praxis- 
gyakorlat 

 

- 

II. 
évfolyam 

Bevezetés a 
klinikumba 

- gyakorlat 
- - - 

III. 
évfolyam - - - - 

IV. 
évfolyam 

 
 
 

- 

Családorvostan 
nyári gyakorlat 

- nyári 
gyakorlat 

- 

*Családorvosi 
ismeretek 

- kötelezően 
választható 

- előadás 

- 2x30 óra 
 
Orvos–beteg 
kommunikációs 
tréning 

- kötelező 

- előadás, 
gyakorlat 

- 1 nap 
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 Budapest Debrecen Pécs Szeged 

V. 
évfolyam 

Családorvostan 
előadás 

- előadások 
 

Családorvosi 
ismeretek*2 

- előadások 
 

Általános 
orvostan/ 
Családorvostan 

- kötelező 
szeminárium 

- 10 óra 

Családorvostan 

- előadás és 
gyakorlat 

*Családorvosi 
ismeretek 

- kötelezően 
választható 

- előadás 

- 2x30 óra 

-  
*Foglalkozás-
orvostani ismeretek 
 

Orvos–beteg 
kommunikációs 
tréning 
 

VI. 
évfolyam 

Családorvosi 
praxisgyakorlat 

- 

Családorvostan 
praxisgyakorlat 

- kötelező 

- 2 hét 

*Foglalkozás-
orvostani ismeretek 
 
Háziorvosi 
praxisgyakorlat 
 

* kötelezően választható tárgyak 
* IV. évfolyamon is felvehető 

7. táblázat Kötelező és kötelezően választható tantárgyak a hazai egyetemeken 

Szabadon választható kurzusok a Családorvosi Intézetek szervezésében: 

Budapest:  - 

Debrecen: 

● Az általános orvoslás/családorvoslás gyakorlati kérdései  
● Az orvosi tevékenység jogi vonatkozásai 
● Differenciál diagnosztikai készségek és lehetőségek a háziorvosi gyakorlatban 
● Prevenció és egészségmegőrzés az alapellátásban 
● Sürgősségi ellátás a családorvosi gyakorlatban 

Pécs: 

● Általános orvosi gyakorlati készségfejlesztés 
● Alkalmazott foglalkozás-orvostan és munkahigiéne  
● A diagnózis felállításának mestersége 
● Gyakorlat orientált kommunikációs képzés 
● Ki döntsön az élet végén? Önrendelkezés, kezelés visszautasítása az egészségügyben 
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● Gyakori megbetegedések ellátása és az ellátáshoz használatos műszerek a 
családorvoslásban, az alapellátásban 

Elektív: 

● Palliatív Orvoslás, Hospice 
● Junior Bálint szeminárium 
● Jelnyelvi kommunikáció az orvosi praxisban  

 

Szeged: - 

A képzési programok összehasonlításánál hangsúlyozandó, hogy számos olyan kurzus van, amely 
egyes egyetemeken más tanszékek által (pl. SOTE: Jelnyelvi kommunikáció, SZTE: 
Magatartástudományi Intézet kurzusai) kerül meghirdetésre. Ezáltal önmagában a Családorvosi 
Tanszék által meghirdetett kurzusok összehasonlítása arról nem ad tájékoztatást, hogy a hallgatók 
a teljes egyetemi képzés alatt milyen ismereteket szereznek. 

Külföldi hallgatók képzése 

Eltérés mutatkozik a külföldi hallgatók képzésében is. Budapesten és Pécsen angol és német 
nyelven is biztosított a képzés előadásokon és gyakorlatokon keresztül, Debrecenben angol 
nyelven, Szegeden pedig nem szerepel a tantervben a külföldi hallgatók képzése, de TDK és 
szakdolgozat kidolgozására van lehetőség. 

 

 Budapest Debrecen Pécs Szeged 

Nyelv angol, német angol angol, német angol 

Tantárgy 
jellege 

kötelező kötelező kötelező - 

Oktatás 
típusa 

gyakorlat és 
előadás 

szeminárium 
előadás, szeminárium, 
praxisgyakorlat 

- 

Egyéb 
TDK, 
szakdolgozat 

TDK, 
szakdolgozat 

TDK, szakdolgozat 
TDK, 
szakdolgozat 

8. táblázat: Külföldi hallgatók képzése a hazai egyetemeken 
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V. A magyarországi háziorvosi rezidens-képzés helyzete, főbb jellemzői – 
bevezetés 

Bevezető 

A háziorvostan szakorvosképzés célja olyan komplex, gyakorlati és elméleti tudás átadása a 
szakorvosjelölteknek, amelynek eredményeként magabiztosan, önállóan és magas színvonalon 
képesek ellátni a háziorvos feladatait.  

A képzésnek két fő része van. Az első a törzsképzési idő, amely során különböző klinikai 
gyakorlatokon keresztül szélesedik a tudásuk a rezidenseknek és készülnek fel az önálló munkára. 
A második pedig a szakgyakorlati képzés, amikor a megszerzett tudás elmélyítése történik 
háziorvosi praxisban szakmai felügyelet mellett, és az önálló gyakorlat megszerzése. 

A háziorvostan szakorvosképzés az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés 
megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet alapján valósul meg, melynek 2. melléklete 
tartalmazza a részletes beosztást. 

„2. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez 

Szakorvosi alap-szakképzési programok 

14. HÁZIORVOSTAN 

1. Képzési idő: 36 hónap 

2. Képzési program: 

2.1. 28 hó törzsképzési program: 

a) 6 hó sürgősségi gyakorlat, benne: 

aa) újraélesztési elméleti és gyakorlati képzés 

ab) halottvizsgálati és hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés 

ac) tutor irányítása mellett háziorvosi ügyeletben részvétel 

b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok 

c) 6 hó belgyógyászat 

d) 4 hó gyermekgyógyászat, benne: gyermekorvosi praxisgyakorlat 

e) 2 hó sebészet: 

ea) 6 hét általános sebészet 

eb) 2 hét traumatológiai szakrendelés 

f) 1 hó szülészet-nőgyógyászati gyakorlat: 

fa) 2 hét szülőszobai gyakorlat 

fb) 1 hét terhesgondozás 

fc) 1 hét nőgyógyászat 
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g) 1 hó neurológia 

h) 2 hó pszichiátria, benne: stresszkezelési és pszichoterápiás alapismeretek 

i) 5 hó családorvosi alapgyakorlat, ebből 2 hó a program elején töltendő le 

2.2. 8 hó szakgyakorlati képzés háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett, ebben: 2 hó falusi 
praxisgyakorlat 

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei 

A törzsképzési program befejezését követően részvizsga letétele, amely a szakgyakorlati képzés 
megkezdésének feltétele.” 29 

V.1. Budapest 

A háziorvos rezidensi rendszerbe történő jelentkezés, felvételi, a rezidensek beosztása  

Az Egészségügyi Minisztérium által országosan meghatározott keretszámok az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ (ÁEEK) honlapján minden év október 31-ig kerülnek kiírásra, és a tárgyévet követő 
év január 1. és december 31. között lehet betölteni őket. 

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 122/2009. (VI. 
12.) Korm. rendelet, a 16/2010. (VI. 15.) EüM, valamint a 162/2015. (VI. 30.) Kormányrendeletben 
foglaltak alapján a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar (SE ÁOK) és a Dékáni 
Hivatal (DH) meghirdeti és lebonyolítja a rendszerbevételi eljárást.  

A rezidensek pályázatot nyújthatnak be a rezidensi helyekre, a felvételire a Dékáni Hivatalban 
jelentkezhetnek. A felvételi elbeszélgetés a Családorvosi Tanszék bizottsága előtt zajlik. Az interjúk 
után rangsorolás történik, amikor az elért pontok és a felvételi beszélgetés alapján a bizottság 
javaslatot tesz arról, hogy kiket lehet felvenni. Az 2. ábra a szakorvosképzésbe felvett hallgatók 
számát mutatja 2010 és 2017 között. 30 

 

                                                      
29

 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről. 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200022.emm (Letöltve: 2017.12.01.) 
30 Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet SH/8/1 sz. „Egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési 
modellprogram Virtuális Ellátó Központ támogatásával” projekt - „Kutatás és kérdőíves felmérés háziorvosi presztízsnövelés megalapozásához” című 
alprojekt 

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200022.emm
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200022.emm
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200022.emm
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200022.emm
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2. ábra:  A Semmelweis Egyetemen háziorvostan szakképzésre felvettek száma (fő) 2010–2017 

A Dékáni Hivatal a felvételt nyert jelöltek adatairól tájékoztatja a Szak- és Továbbképzési 
Igazgatóságot (SZTI).  

A 2015. június 30. után a képzésbe belépő háziorvos rezidensek munkáltatója az ÁEEK, velük 
történik a közalkalmazotti jogviszonyt létesítése is. Ezt követően a rezidensek megkötik a 
Semmelweis Egyetemmel a szakképzési megállapodást. 

A felvételt nyert rezidensek számára a Tanszék grémiumi megbeszélést szervez, melynek során 
ismertetésre kerül a Tanszék szerepe a képzésben, a rendelet alapján szabályozott szakképzés 
felépítése, menete, a Tanszék rezidensekkel szemben támasztott követelményei, illetve ekkor 
kerülnek beosztásra a rezidensek a tutorokhoz. 

A Tanszék rezidensképzésért felelős munkatársa a rezidensekkel együtt elkészíti a rezidensek 
képzési tervét a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet, valamint a 162/2015. (VI. 30.) Kormányrendelet 
alapján, illetve a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar akkreditált képzőhelyek 
listájának figyelembevételével. A képzési terv tartalmazza a rendelet alapján elvégzendő 
gyakorlatok helyszínét és ütemezését. 

Ezután a rezidensek aláírják a képzési tervet, ami elküldésre kerül a Tanszékvezető jóváhagyása 
után, a Dékáni Hivatalnak. 

Háziorvostan rezidensképzésbe szakmamódosítás esetén is lehet jelentkezni. Ebben az esetben 
egyéni képzési terv készül, a korábban teljesített és a háziorvostan képzésbe beszámítható 
gyakorlatok figyelembevételével.  

A képzési terv alapján teljesített törzsképzési program után jelentkezhetnek a rezidensek a 
részvizsgára. A 3. ábra a részvizsgát tett hallgatók számát mutatja 2010 és 2017 között. 31 

                                                      
31 Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet SH/8/1 sz. „Egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési 
modellprogram Virtuális Ellátó Központ támogatásával” projekt - „Kutatás és kérdőíves felmérés háziorvosi presztízsnövelés megalapozásához” című 
alprojekt 
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Sikeres részvizsga után kezdhetik meg a szakorvosjelöltek a szakgyakorlati képzést, ami szintén 
képzési terv alapján történik.  

 

 

3. ábra: A Semmelweis Egyetemen háziorvostan szakképzésben részvizsgát tettek száma 2010–
2017 

Mentorok és tutorok 

A 2012. szeptember 15. és 2015. július 15. között a rendszerbe belépett rezidensek képzését 
mentorok felügyelik, akiket a Háziorvostan Szakmai Grémium elnöke jelölt ki. A háziorvos 
rezidensek és a szakorvosjelöltek a törzsképzés és a szakgyakorlati idő alatt elkészítik a Mentori 
Beszámolót, amiben negyedévente értékelik az adott időszakban a gyakorlati helyüket, és a 
tutorok munkáját. 2015 őszétől a képzésbe felvételt nyert rezidensekkel kapcsolatban a 
Háziorvostan Grémium a rezidensképzésért felelős kollégákkal együtt látja el ezt a feladatot, mert 
a 162/2015 Kormányrendelet megszüntette a mentori státuszt. 

Háziorvos tutori feladatot a 122/2009. (VI. 12.) Kormányrendeletben, a 16/2010. (IV. 15.) EüM 
rendeletben, illetve az egyetemi szabályzatokban meghatározottak alapján, szakirányú 
szakképesítéssel, és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, oktató háziorvos láthat el. A 
tutorokkal a Semmelweis Egyetem köt szerződést. 

A rezidensek képzése 

Háziorvostan szakorvosképzés az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről 
szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján kerül megszervezésre. 

A rezidensek a képzési tervükben szereplő akkreditált képzőhelyeken, illetve a kijelölt oktató 
háziorvosi praxisban részt vesznek az osztályos, illetve az ambuláns/háziorvosi betegellátásban, és 
felügyelet mellett dolgozhatnak. A munkavégzésre vonatkozó szabályokat, kompetenciákat a 
munkaköri leírások, illetve az intézmények orvosi szakmai protokolljai tartalmazzák. A 
rezidenseknek a munkanaplóban meghatározott diagnosztikus és terápiás beavatkozásokat 
teljesíteniük kell a gyakorlatok ideje alatt. A teljesítés időpontját a tutorok rögzítik a 
munkanaplóban a beteg dokumentációja alapján. A rezidenseknek jelenléti ívet és 
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teljesítésigazolást is vezetniük kell. A leckekönyv vezetése a hatályos egyetemi szabályok alapján 
történik. A 2012. szeptember 15. és 2015. július 15. között a rendszerbe belépett rezidensek 
esetében a munkanaplóban és a leckekönyvben a mentorok is értékelik a hallgatókat. 

A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet által meghatározott kötelező gyakorlatokon belül a sürgősségi 
gyakorlat követelményeit a Sürgősségi Szakmai grémium határozta meg (mely egységes minden 
Semmelweis Egyetemhez tartozó központi gyakornok/rezidens részére), illetve a 
gyermekgyógyászat gyakorlat követelményeit a Tanszék ajánlásával a Háziorvosi Szakmai 
grémium: 

„- 6 hó sürgősségi gyakorlat, benne: 

- gyakorlat II. v. III. progresszivítási szintű egyetemi vagy oktató kórházi sürgősségi 
betegellátó osztályon (3 hónap), benne: újraélesztési elméleti és gyakorlati képzés: 
halottvizsgálati és hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés 

- intenzív terápiás osztály (1,5 hónap) 

- mentő gyakorlat (1 hónap) 

- tutor irányítása mellett háziorvosi ügyeletben részvétel 

- 2 hét transzfúziós tanfolyam 

- 4 hó gyermekgyógyászat, benne: 

- 2 hó gyermekgyógyászati osztály 

- 2 hó gyermekgyógyászati praxis, benne 

- 1 hét gyermekgyógyászati szeminárium” 32 

A Tanszék a rendeletben meghatározott oktatási elemeken túl további képzéseket szervez a 
rezidenseknek. Havonta kerül megrendezésre a rezidens referáló, mely a képzési terv része, és 
minden rezidensnek kötelező tartania rajta egy rövid előadást legalább egy alkalommal a 
részvizsga előtt. A referálón egy, a háziorvoslás témájában érintett aktuális hazai vagy nemzetközi 
közlemény kifejtése, illetve megvitatása történik. 

A rezidensek részére évente két alkalommal a Tanszék Sasfiók Klubot szervez, melyen a részvétel 
szintén kötelező. A Sasfiók Klubbon mindig más tudományterület jeles hazai képviselője tart 
előadást a szakterületét érintő aktualitásokról.  

Az előadásokon kívül egy hetes tanfolyamokat is szervez a Tanszék gyermekgyógyászatból és 
sürgősségi betegellátásból, illetve elvárt a hallgatóktól, hogy hetente fél napot a klinikai 
gyakorlatok mellett a családorvosi praxisban töltsenek. 

 

 

 

                                                      
32 Semmelweis Egyetem. Általános Orvostudományi Kar. Családorvosi Tanszék honlapja. (Letöltve: 2017.12.01.). Retrieved from 
http://csot.semmelweis.hu/ 
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Részvizsga 

A törzsképzési program előírt gyakorlatainak sikeres teljesítése után a rezidensek részvizsgát 
tesznek.  

A részvizsga részei: 

● Esettanulmányok 
A felnőtt családorvosi praxisgyakorlat során megismert praxis beteganyagából kell választani 
három esetet, és a Tanszék honlapján található útmutató alapján megírni. 

● Írásbeli vizsga; 
 
az írásbeli vizsga három részből áll:  

- tesztírás (50 kérdés),- 2 EKG elemzése, diagnózis felállítása,- egészségnevelési esszé írása. 

● Szóbeli vizsga. 
 

Sikeres írásbeli vizsga után lehet szóbeli vizsgát tenni. Abban az esetben, ha az írásbeli vizsga 
valamelyik része nem sikerült, van lehetőség javítani a szóbeli vizsga előtt. 

A szóbeli vizsgán tételt kell húzni. Egy-egy tétel három kérdést tartalmaz. Az első két kérdés 
elméleti téma kifejtése, a harmadik kérdés pedig az esettanulmány értékelője által feltett, az 
esettanulmányra vonatkozó kérdések megválaszolása. 

A vizsgabizottság 3 tagú, tagjai: a Tanszékvezető vagy helyettese, a Tanszék belső munkatársa(i) 
és/vagy Tanszék külső munkatársa. 

A rezidensek akkor kezdhetik meg a szakgyakorlati képzést, ha sikeres részvizsgát tettek. Sikertelen 
vizsga esetén ismételhető a részvizsga. 

A rezidensek a 6+2 hónapos szakgyakorlati idejüket akkreditált felnőtt és gyermek háziorvosi 
praxisokban töltik. A szakvizsgára bocsátás feltétele a sikeresen teljesített szakgyakorlati idő, a 
négy évnél nem régebbi részvizsga és a háziorvostan szakvizsga előkészítő tanfolyam elvégzése. 

 

Háziorvostan szakvizsga  

A háziorvostan szakvizsgát a Nemzeti Vizsgabizottság szervezi a Tanszékkel egyeztetve. 

A szakvizsga részei: 

● Esettanulmányok 
A szakvizsgára öt esettanulmányt kell írni a gyermek praxisban, illetve a felnőtt családorvosi 
praxisgyakorlat során megismert páciensekből (négy felnőtt és egy gyermek esetet). 

● Gyakorlati vizsga 
A szakvizsga három napos. Az első két napon vannak a gyakorlati vizsgák. 

Első nap:  

• Sürgősségi betegellátás: a reanimáció bemutatása és egy elméleti kérdés kifejtése; 
• Egészségnevelési esszékérdésekből egy eset kifejtése szituációs feladatként; 
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• Laboratórumi diagnosztika: egy laboratóriumi lelet elemzése és értékelése. 
Második nap: 

• 2 EKG elemzése; 
• Társadalombiztosítási, gazdasági, praxisszervezési, jogi ismeretek tételsorból egy tétel 

húzásával két eset kifejtése. 
● Szóbeli vizsga 

A harmadik napon van a szóbeli vizsga, amin egy felnőtt- és egy gyermekgyógyászati tételt kell 
húzni. A felnőtt tétel egyik kérdése elméleti kérdés, a második kérdés pedig egy esetmegbeszélés. 

A vizsgabizottság 3 tagú, tagjai: Tanszékvezető, Tanszék belső munkatársa vagy Tanszék külső 
munkatársa, illetve egy gyermekgyógyász szakorvos.33, 34 

V.2. Debrecen 

A háziorvostan törzsképzés a vonatkozó jogszabály [22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről] alapján történik. A Háziorvostan 
törzsképzési program (28 hó törzsképzés és 8 hó szakgyakorlat) részletes programja és tematikája 
az Összefoglalásban (III.2.2. alfejezet) kerül ismertetésre.  

A rezidensek képzése mentor és tutor irányítása mellett, tanszéki koordinációval történik.  

A rezidensek közül 2017-ben 64 fő államilag finanszírozott, 30 fő önköltséges képzésben vesz részt. 
A rezidensképzésben 94 aktív tutor vesz részt, a graduális oktatásban pedig 180 tutor veszt részt 
2017-ben. A tutor- és mentorképzéssel az EFOP 1.8.0 projekt egy másik munkacsoportja külön 
foglalkozik.  

Tanszékünk kéthetente kötelező konzultációt szervez a rezidensek számára, ahol az egyes 
szakterületek meghívott előadói összefoglalják szakmájuk háziorvosok számára fontos és aktuális 
ismereteit. A konzultációkat kéthetente tartják gyermekgyógyászat, belgyógyászat, szülészet-
nőgyógyászat sebészet neurológia pszichiátria tantárgyakból, illetve kiegészítő témakörökből. 
Tanszékünk munkatársa folyamatosan tartja a kapcsolatot a rezidensekkel és az egyetem 
szakképzésért felelős illetékeseivel.   

A rezidens számára a képzés alatt a munkaidő terhére maximum 2 ügyelet/hó rendelhető el. A 
törzsképzési program befejezését követően részvizsgát tesznek a rezidensek (régen licenc 
vizsgának nevezték, a licenc vizsga önálló háziorvosi praktizálásra jogosított fel), amely a 
szakgyakorlati képzés megkezdésének feltétele. A részvizsga után a rezidensek továbbra is 
felügyelet mellet dolgozhatnak a szakvizsgájuk megszerzéséig. 

                                                      
33 Semmelweis Egyetem. Általános Orvostudományi Kar. Családorvosi Tanszék honlapja. (Letöltve: 2017.12.01.). Retrieved from 
http://csot.semmelweis.hu/ 
34 Korlátozottan hozzáférhető belső dokumentum: SE CSOT Az oktatási tevékenység felügyelete 
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4. ábra: A Debreceni Egyetem NK Családorvosi és Foglalkozás egészségügyi Tanszékén 
törzsképzést lezáró részvizsgát (régen licencvizsgát) letevők száma 2010 és 2017 között 

A szakgyarkolat alatt a rezidens számára a képzés alatt a munkaidő terhére elrendelhető ügyeletek 
száma maximum 4 ügyelet/hó. A szakvizsgára előkészítő tanfolyam után bocsájtható a rezidens 
szakvizsgára. A szakvizsga gyakorlati és elméleti részekből áll, mely szintén az Összefoglalóban 
kerül ismertetésre. A 2004 és 2017 között Debrecenben szakvizságzók számát a 2. ábra mutatja 
be. 

 

5. ábra A Debreceni Egyetem NK Családorvosi és Foglalkozás egészségügyi Tanszékén 
háziorvostanból szakvizsgázók száma 2004 és 2017 között. 

V.3. Pécs  

A szakképzés tárgya a szakképzési program teljes és maradéktalan teljesítése, aminek végső célja 
háziorvosi szakvizsga sikeres teljesítése. A szakorvosjelölt szakmai ismereteinek bővítését és 
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alapvető készségeinek fejlesztését az önálló ismeretszerzés, a tutorok aktív támogatása biztosítja. 
A háziorvosi rezidensképzés során a kollégák 4x1 hónapot, valamint hetente egy szakmai napot 
töltenek háziorvosi praxisban. 1 rezidens – 1 tutor kapcsolatban ismerkednek a háziorvosi team 
szerteágazó munkájával. A gyógyító folyamatokon kívül prevenciós (szűrés, gondozás), 
egészségnevelési és hatósági tevékenységek képezik a feladatokat. Törekednek az emberek teljes 
testi–lelki–szociális ellátásának biztosítására. A rezidens részt vesz mind az akut, mind a krónikus 
betegek ellátásában, teljes szakmai képet kap a háziorvosi munkáról. Intézetünk 2012-től az 
országosan meghirdetett PRAXIS I. és PRAXIS II. programban résztvevő orvosok háziorvostan-
szakképzésében is részt vesz. A PRAXIS I. program keretében olyan orvosok láthatnak el 
helyettesítő háziorvosi tevékenységet legalább 6 hónapja betöltetlen felnőtt vagy vegyes típusú 
háziorvosi körzetekben, akik még nem rendelkeznek háziorvostani szakvizsgával. A PRAXIS II. 
program keretében a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 
25.) EüM rendeletben meghatározott szakvizsgával rendelkező szakorvosok vesznek részt. A 
programban részt vevőknek a jogszabályok szerint a tevékenység megkezdését követően öt év áll a 
rendelkezésére, hogy a képzési tervét teljesítse, és ezt követően sikeres szakvizsgát tegyen 
háziorvostanból. 151 akkreditált praxisban van lehetőség a munka gyakorlására. 10-17 ezer fő/év 
betegforgalommal számolva havi 1000–1500 orvos–beteg találkozás szolgál oktatás céljául. Egy-
egy praxisban 500–800 krónikus beteg ellátása valósul meg. A háziorvos évente 100–200 akut 
otthoni ellátást végez, évente 800–1000 az otthoni folyamatos ellátás.  

V.4. Szeged  

A háziorvostan-rezidensek képzése az ország többi képzőhelyéhez hasonlóan a Szegedi 
Tudományegyetemen is az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletben szabályozottak szerint történik. 

Évente körülbelül 20 fő kezdi meg az Intézet koordinálásával a háziorvostan-szakképzést. A 
rezidensek egy része közvetlenül az egyetemi végzést követően kezdi meg a szakképzését, 
azonban jelentős azok aránya, akik hosszabb-rövidebb kihagyást követően vagy egyéb orvosi 
pályát követően döntenek a háziorvoslás mellett. A szakképzés egyik legfőbb erősségének az „1 
rezidens – 1 tutor” rendszer tekinthető. A kötelező szakképzési elemeken túl a rezidensek elméleti 
képzésére, valamint a kollegiális kapcsolatok erősítésére, jellemzően havonta egy alkalommal, 
szombati napokon megrendezett előadás sorozatok keretében kerül sor. A képzés egyik 
legkedveltebb és legjelentősebb eleme a kétévente megrendezésre kerülő (így minden 
rezidensnek alkalma nyílik részt venni rajta a képzési időszak alatt) 1 hetes Rezidens tréning. A 
képzést záró háziorvostan szakvizsgára évente mintegy 30 fő jelentkezik az intézetben. Ellentétben 
a képzési programmal, a szakvizsga lebonyolításában jelentősebb különbségek figyelhetőek meg 
az egyes tanszékek között. 

Évente körülbelül 15 fő kezdi meg az Intézet koordinálásával a háziorvostan szakképzést. Arról 
nem áll rendelkezésre információ, hogy a jelentkezők egyéb képzőhelyre jelentkeznek-e, azonban 
az látható, hogy a háziorvosi helyekre, habár a pályázók száma csökkenő tendenciát mutat, jóval 
többen jelentkeznek, mint ahányan később megkezdik a szakképzést (6. ábra). 
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6. ábra: Háziorvostan-képzésbe jelentkezők, illetve belépők száma (fő) – Szeged Családorvosi 
Intézet és Rendelő 

A rezidensek egy része közvetlenül az egyetem elvégzését követően kezdi meg a posztgraduális 
háziorvostan-képzést, azonban jelentős azok aránya, akik hosszabb-rövidebb kihagyást követően 
vagy egyéb orvosi specializációt követően döntenek a háziorvoslás mellett. Ennek következtében 
igen sokféle háttérrel, motivációval, illetve felkészültségi szinttel kezdik meg a képzésüket. 

A felvételi eljárás egy szóbeli elbeszélgetésből, vizsgából áll, amely során egy három tagú bizottság 
előtt kell a leendő rezidensnek megjelennie. Ennek keretében szakmai kérdéseken túl, elsősorban 
a háziorvosi pályával kapcsolatos elképzelések, motivációk képezik a beszélgetés témáját. 

A háziorvostan rezidensek képzése az ország többi képzőhelyéhez hasonlóan a Szegedi 
Tudományegyetemen is az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 
„22/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletben szabályozottak szerint történik. A háziorvostan szakképzés 
28 hónapos törzsképzési időszakból, valamint 8 hónapos szakgyakorlati időből áll. 

A szakképzés egyik legfőbb erősségének az „egy rezidens egy tutor” rendszer tekinthető. Minden 
rezidens, a képzési időszak megkezdése előtt, választ egy oktató háziorvost, akinek a 
„mentorálásával” a képzését teljesíti. Azon túl, hogy a háziorvosi praxisgyakorlatok a tutor oktató 
praxisában kerülnek teljesítésre, az egyéb helyszínen végzett gyakorlatok során is lehetőség van a 
kapcsolat fenntartására. Ez a modell lehetőséget teremt egy szakmailag, valamint emberileg is 
nagyon értékes „tanár – tanítvány”, illetve kollegiális kapcsolat kialakítására.  

A kötelező szakképzési elemeken túl a rezidensek elméleti képzésére, valamint a kollegiális 
kapcsolatok erősítésére, jellemzően havonta egy alkalommal, szombati napokon megrendezett 
előadás sorozatok keretében kerül sor. Ezek keretében részben háziorvos kollégák, részben egyéb 
szakterületek specialitásai számolnak be a legjelentősebb szakmai információkról. A program egy 
része gyakorló háziorvosok számára is nyitott, és szakmai továbbképző, illetve kötelező szinten 
tartó rendezvényként is szolgál, míg egyes témák kizárólag a rezidensek számára kerülnek 
meghirdetésre. 
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A képzés egyik legkedveltebb és legjelentősebb eleme a kétévente megrendezésre kerülő (így 
minden rezidensnek alkalma nyílik részt venni rajta a képzési időszak alatt) 1 hetes Rezidens 
tréning. A legmodernebb oktatási módszereket felhasználva, a régió oktató háziorvosainak 
vezetésével, meghívott vendégelőadókkal kiegészülve a rezidensek birtokába kerülnek a 
szükséges, háziorvos-specifikus gazdasági, kommunikációs, etikai, jogi, tudományos ismereteknek.  

A törzsképzési időszak részeként valamennyi rezidens számára kötelező az 1 hónapos törzsképzési 
tanfolyam, melynek keretein belül számos háziorvosi vonatkozású téma is ismertetésre kerül. A IV. 
évfolyamos orvos–beteg kommunikációs gyakorlathoz hasonlóan, ismételten lehetőség nyílik 
szimulált páciens segítségével, oktató háziorvosi praxisokban ezúttal a nem kívánatos események, 
illetve a tájékozott beleegyezés kommunikációjának a gyakorlására.  

A törzsképzési időszakot követően a rezidensek háziorvostan licencvizsgát tesznek. Az elnevezés 
némileg megtévesztő, azonban ez a vizsga nem függ össze a különböző, szakvizsgákra ráépíthető, 
plusz képesítést adó licencekkel (pl. hipertonológia, diabetológia). A vizsga egy háromtagú 
bizottság előtt zajlik, melynek az egyik tagja gyermekgyógyász szakorvos. A rezidensnek a 
gyakorlati ideje során szerzett tapasztalatai alapján öt darab esettanulmányt – melyből legalább 
egy gyermekgyógyászati témájú – kell készítenie és a vizsgán előadnia. Ezt követően a tételsor 
alapján elméleti vizsga következik. 

 

 

7. ábra: A háziorvos-szakképzésben részvizsgát (korábban licencvizsgát) letettek száma – Szeged 
Családorvosi Intézet és Rendelő 

A szakgyakorlat befejezte után nyílik lehetőség háziorvostan szakvizsga letételére. Látható (3. 
ábra), hogy a szakvizsgázók száma évről évre meghaladja a képzésben résztvevők számát, melynek 
magyarázata, hogy egyéb képzőhelyekről is szoktak bejelentkezni szakorvosjelöltek szakvizsgázni. 
Ellentétben a képzési programmal, a szakvizsga lebonyolításában jelentősebb különbségek 
figyelhetőek meg az egyes tanszékek között. Szegeden a vizsga három részből áll: a licencvizsgához 
hasonlóan előre elkészítendő öt darab esettanulmány; a második része egy gyakorlati vizsga, 
amely előre meghatározott tematika mentén, igazságügyi orvostani témában, az Igazságügyi 
Orvostani Intézetben kerül lebonyolításra; végül elméleti vizsga következik, amely a Medicus 
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Anonymus 1999/3. kiadásának mellékleteként megjelent tételsor alapján, valamint a háziorvostan 
témáján belül kötetlen szakmai beszélgetés formájában zajlik egy háromtagú bizottság előtt, 
amelynek az egyik tagja gyermekgyógyász szakorvos.  

 

8. ábra: Háziorvostan szakvizsgák száma – Szegedi Családorvosi Intézet és Rendelő 

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából készült kutatás („Kutatás és kérdőíves 
felmérés háziorvosi presztízsnövelés megalapozásához”) számos fontos információt nyújt a szegedi 
háziorvostan szakképzéssel kapcsolatban, melyeket érdemes áttekinteni:35 

● 2016-ban 138 oktató praxis tartozott a Tanszékhez, és 37 praxisban dolgozott rezidens. 
Általános jelenség, hogy egyes praxisok folyamatosan oktatnak rezidenseket, míg mások 
akár évekig nem, így kvázi „virtuális oktató praxisokként” működnek. 

● A 28 hónapos törzsképzési gyakorlatban 5 hónap háziorvosi gyakorlat szerepel. Ebből két 
hónap a képzés elején teljesítendő, így az elkövetkezendő mintegy két évben a rezidens 
mindössze három hónapot tölt a háziorvosi praxisban. Szervezési, illetve financiális okokból 
az egyéb helyeken töltött gyakorlatok ideje alatt nincs lehetőség hetente, kéthetente egy-
egy napot az oktató praxisban tölteni. Ez sajnálatos, mivel hosszú idő telhet el a rezidensek 
életében háziorvosi munka nélkül, ami nehezíti mind a szakmai, mind az érzelmi kötődés 
kialakulását a háziorvoslás irányába. 

● A külsős helyszíneken zajló gyakorlatok kapcsán, az oktató háziorvosnak, illetve a 
Tanszéknek gyakorlatilag a technikai szervezésen kívül nincs semmilyen ráhatás arra, hogy 
a klinikai gyakorlatokon mi történik. Jelenleg nem biztosított az, hogy a háziorvosi rezidens 
a későbbi munkájához szükséges ismereteket szerzi meg a klinikumban. 

● A szakgyakorlati idő egyik kritikus eleme a 2 hónapos falusi praxisgyakorlat. 
Általánosságban elmondható, hogy a „falusi” praxisgyakorlat megszervezése –  elsősorban 
forrás problémák és logisztikai hiányosságok miatt – igen nehézkes, legtöbb esetben 
adminisztratív módon oldják meg a gyakorlat letöltését. Ezzel kapcsolatban felvetődött a 
rendelet módosítása iránti igény. Azonban az elégtelen lehetőségek miatt a falusi 
praxisgyakorlat létjogosultságának és szükségességének a kétségbevonása nem célszerű. A 
leendő háziorvosok jelentős része falusi praxisban fogja gyakorolni a hivatását, így a képzés 

                                                      
35 Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet SH/8/1 sz. „Egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési 
modellprogram Virtuális Ellátó Központ támogatásával” projekt - „Kutatás és kérdőíves felmérés háziorvosi presztízsnövelés megalapozásához” 
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átalakítása helyett a szükséges források megteremtése és rendszerek kialakítása kell, hogy 
legyen a járható út, melyben többek között a létrejövő praxisközösségek is segíthetnek.  

V.5. Összefoglalás  

A háziorvostan szakorvosképzés mindegyik egyetemen az egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet alapján történik. A 
törzsképzési program (28 hónap) előírt gyakorlatainak eredményes teljesítését követően a 
rezidensek részvizsgát tesznek, sikeres részvizsga esetén következik a szakgyakorlati képzés (6+2 
hónap).  

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) adatai alapján készített 9. ábrán látható, hogy 
csökkent a háziorvostan szakvizsgát szerzettek száma Magyarországon 1999 és 2016 között: 

 

9. ábra:  A háziorvostan szakvizsgák száma 1999 és 2016 között Magyarországon 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
36 ÁEEK adatok 
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A következő ábrán pedig látható, hogy nőtt az első szakvizsgaként háziorvostan szakvizsgát szerzők 
részaránya az összes háziorvostanból szakvizsgázó között: 

 

 

10. ábra: Az első szakvizsgaként háziorvostan szakvizsgát szerzők részaránya (%-ban) az összes 
háziorvostanból szakvizsgázó között37 

A háziorvosképzés akkreditált képzőhelyeken, tutorok irányításával történik, a rendeletben 
meghatározottak alapján, a Tanszékek felügyelete és irányítása mellett. A kötelező gyakorlatok 
mellett a rendszeresen szervezett kötelező rezidensi találkozók, előadások biztosítják a 
családorvoslással való folyamatos kapcsolatot, illetve segítenek a rezidenseknek a tudásuk 
szélesítésében. A heti rendszerességű fél napos háziorvosi gyakorlattal biztosítható a rezidensek 
betegellátásban való részvétele, és a szakma sajátosságainak megismerése. Mindenhol megvalósul 
az 1 hallgató – 1 oktató modell, mely a leghatékonyabb képzést teszi lehetővé. 

Az egyetemek között abból származhat az eltérés, hogy a rendelethez képest milyen egyéb 
követelményeket fogalmaznak meg a rezidensekkel szemben, amik az alábbi felsorolásban 
láthatók. 

Budapest:   

- a klinikai képzés alatt hetente fél nap háziorvosi praxisban; 
- a havonta rezidens referáló, és megbeszélés, egy előadás tartása minden rezidensnek 

kötelező; 
- évente két alkalommal kötelező részvétel a Sasfiók Klubon; 
- ajánlott részvétel a Családorvosi Tanszék által havonta szervezett szombati 

továbbképzéseken; 
- egy hetes gyermekgyógyászati és sürgősségi szeminárium. 

 

                                                      
37 ÁEEK adatok 
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Debrecen: 

- 2 hetente kötelező konzultáció a rezidenseknek; 
- a klinikai képzés alatt hetente fél nap háziorvosi praxisban. 

Pécs:   

- a klinikai képzés alatt hetente fél nap háziorvosi praxisban; 
- havonta egy alkalommal, kötelező fél napos képzés (folyóirat referáló és/vagy 

esetmegbeszélés); 
- részvétel 1 alkalommal 3 napos háziorvosi kötelező szinten tartó továbbképzésen; 
- ajánlott a ”Családorvos képzés és továbbképzés” helyi rendezvényein való részvétel; 
- részvétel ügyeletekben. 

Szeged:  

- havonta egy alkalommal megrendezésre kerülő előadás sorozatok; 
- 1 hetes Rezidens tréning, melyet kétévente rendeznek meg. 

 

A rezidensekkel szemben megfogalmazott követelményeken kívül különbségek mutatkoznak a 
részvizsga és a szakvizsga követelményeiben és a vizsgák lebonyolításában is az egyetemek között. 
A részvizsga esetében minden tanszéken esettanulmányokat kell leadni, utána következik a szóbeli 
vizsga, illetve a budapesti Tanszéken ezt még írásbeli számonkérés is megelőzi. Minden egyetemen 
a szakvizsgának része az esettanulmányok leadása, illetve a gyakorlati és elméleti vizsga. A 
különbözőségek a gyakorlati vizsga követelményeiből és az elméleti vizsga tételsorából 
származhatnak. 

A részvizsga menete: 

Budapest:   

● 3 db esettanulmány felnőtt praxisból; 

 írásbeli vizsga (tesztírás, 2 EKG elemzése, egészségnevelési esszé írása); 

 szóbeli vizsga (3 tagú vizsgabizottság, tagjai: Tanszékvezető vagy helyettese, 
Tanszék belső munkatársa(i), és/vagy Tanszék külső munkatársa. 

Debrecen:  

● 3 db esettanulmány ; 
● szóbeli vizsga 3 tagú bizottság előtt (tanszékvezető és/vagy helyettese, tanszék 

belső munkatársai). 

Pécs: 

 4 db felnőtt + 1 db gyermekgyógyászati esettanulmány; 

 gyakorlati vizsga: 1 betegvizsgálat felnőtt és 1 betegvizsgálat gyermek praxisban; 

 szóbeli vizsga 3 tagú bizottság előtt (tanszékvezető és/vagy helyettese, tanszék 
belső munkatársai): ezen belül felnőtt tétel, gyermek tétel, EKG elemzés, 
társadalombiztosítás és gazdasági ismeretek. 

Szeged:  

● 5 db esettanulmány (legalább 1 gyermekgyógyászatból); 

 szóbeli vizsga (3 tagú vizsgabizottság). 
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Szakvizsga menete (az előírások szerint a gyakorlati vizsgának minimum 2 naposnak kell lennie):  

Budapest:  

● 3 napos; 
● 5 db esettanulmány (egy gyermekgyógyászatból); 
● Az első két napon gyakorlati vizsgák: 
- sürgősségi betegellátás, 
- egészségnevelési esszék, 
- laboratórumi diagnosztika 
- 2 EKG elemzése és a diagnózis felállítása, 
- társadalombiztosítási, gazdasági, praxisszervezési, jogi ismeretek; 
● harmadik nap: szóbeli vizsga: egy felnőtt és egy gyermekgyógyászati tétel; 
● a vizsgabizottság 3 tagú, tagjai: Tanszékvezető vagy helyettese, Tanszék belső 

munkatársa vagy Tanszék külső munkatársa, illetve egy gyermekgyógyász 
szakorvos. 

Debrecen:  

● 5 db esettanulmány (egy lehetőleg gyermekgyógyászatból); 
● 5 napos gyakorlati vizsga tutornál körzetben; 
● elméleti vizsga, 1 napos: 

- írásbeli vizsga, megadott minimumkérdésekből, 
- EKG elemzés, 
- szóbeli vizsga, tételsor alapján, három tagú bizottságnál (tanszékvezető 

és/vagy helyettese, tanszék munkatársai). 
Pécs:  

● 3 napos; 
● 4 db felnőtt + 1 db gyermekgyógyászati esettanulmány; 
● gyakorlati vizsga: 1 betegvizsgálat felnőtt és 1 betegvizsgálat gyermek praxisban; 
● szóbeli vizsga 3 tagú bizottság előtt (tanszékvezető és/vagy helyettese, tanszék 

belső munkatársai): ezen belül felnőtt tétel, gyermek tétel, EKG elemzés, 
társadalombiztosítás és gazdasági ismeretek. 

Szeged:  

A vizsga három részből áll:  

● 5 db esettanulmány; 
● Gyakorlati vizsga, igazságügyi orvostani témában; 
● Elméleti vizsga a Medicus Anonymus 1999/3. kiadásának mellékleteként 

megjelent tételsor alapján egy három tagú bizottság előtt, melynek egyik tagja 
gyermekgyógyász szakorvos. 
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VI. További képzési formák  

Jelen alfejezet célja összefoglalni mindazokat a háziorvosok számára kötelező vagy választható 
képzési formákat, melyek a szakvizsga megszerzésén kívül a háziorvosok továbbképzését jellemzik. 

Módszertan 

A továbbképzésekre vonatkozó aktuális jogszabályok letöltése a magyarorszag.hu Kormányzati 
Portál Jogszabálykereső szolgáltatásán keresztül történt.  

A képzésekre vonatkozó adatokat az OFTEX (www.oftex.hu) rendszerből gyűjtöttük ki. A portál 
célja, hogy a hatályos rendeleteknek megfelelően az orvosi egyetemekhez regisztrált, folyamatos 
szakmai továbbképzésben résztvevők számára felületet biztosítson a tanfolyamok keresésére, a 
jelentkezésre és a pontjaik nyomon követésére, valamint felületet biztosítson az orvosegyetemek 
által validált tanfolyamszervezők számára képzéseik meghirdetésére, és a sikeresen vizsgázók 
egyéni kreditpontjainak elküldésére az orvosegyetemek felé. Az oldalon a 
tanfolyamok/kongresszusok típusonként kereshetőek (Általános keresés/Szakmai kollégium 
szerint/Speciális keresések/Kötelező szinten tartó/Szakma szerinti/Távoktatásos tanfolyamon), és 
az órarendek (Témák és oktatók) is elérhetőek.38 

A PhD témákra vonatkozóan az Országos Doktori Tanács https://doktori.hu/ oldalon elérhető 
adatbázisát használtuk, ahol lehetőség van kutatási téma szerint keresni a témakiírások között. 
Összefoglalónkban a „háziorvos” és „családorvos” keresőszóra leszűrt, releváns PhD 
témakiírásokat elemeztük.39 

VI.1. Kötelező szintentartók, élethossziglani tanulás 

A NEFMI 64/2011. (XI. 29.) rendelete [3] alapján minden egészségügyi tevékenységet végző orvos 
továbbképzésre kötelezett személy, aki folyamatos szakmai továbbképzésben köteles részt venni. 
Egy továbbképzési időszakban, melynek hossza 5 év:  

● a szakképesítésének megfelelő, szakterületenként szervezett kötelező szinten tartó 
továbbképzésen,  

● szabadon választható elméleti továbbképzésen és  
● gyakorlati továbbképzésen kell részt vennie.  

A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszakban szakképesítésenként legalább 250 
pontot kell teljesítenie.  

A továbbképzésekkel kapcsolatos feladatokat a Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési 
Igazgatósága, a DE ÁOK DH Szak- és Továbbképzési Központja, a SZTE ÁOK Szak- és Továbbképzési 
Központja, valamint a PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központja látja el. 40, 41, 42 Ezek a feladatok a 
következők: kötelező szakmai továbbképzésben résztvevők regisztrációja, regisztráltak 
kreditpontjainak nyilvántartása, teljesítési igazolás kiállítása; kötelező szinten tartó 
továbbképzések szervezése; szabadon választható elméleti továbbképzések minősítés; az egyéni 

                                                      
38 Az ENEF Kft. mint az Oftex.hu és a Gyoftex.hu portál üzemeltetőjének Adatkezelési Nyilatkozata. 
http://www.oftex.hu/project_o/system/launch.php?pg=./oftex/ADATVEDELEM.html 
39 Országos Doktori Tanács. https://doktori.hu/ 
40 Semmelweis Egyetem, Szak- és Továbbképzési Igazgatóság. http://semmelweis.hu/tovabbkepzes 
41 DE ÁOK DH Szak- és Továbbképzési Központ. https://aok.unideb.hu/hu/szak--es-tovabbkepzes/tovabbkepzes 
42

 SZTE ÁOK Szak- és Továbbképzési Központ. http://web.med.u-szeged.hu/sztkk 

 

https://doktori.hu/
https://aok.unideb.hu/hu/szak--es-tovabbkepzes/tovabbkepzes
http://web.med.u-szeged.hu/sztkk
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tudományos tevékenység, szakmai célú tanulmányút, az intézményen belül szervezett 
továbbképzések pontértékének megállapítása; gyakorlati továbbképzés pontértékének 
megállapítása, elismerése; külföldön teljesített továbbképzés elismerése és igazolása. 

Az egy továbbképzési időszakban megszerzendő 250 pontból legalább 50 pontot kötelező szinten 
tartó továbbképzés teljesítésével kell megszerezni. Amennyiben valaki több szakképesítésnek 
megfelelő szakmát önállóan gyakorol, az általa teljesített kötelező szinten tartó továbbképzés 
pontértéke valamennyi olyan szakképesítése tekintetében elismerésre kerül, amely a teljesített 
továbbképzés célcsoportjában szerepel. A kötelező szinten tartó továbbképzés legalább 25 óra 
időtartamú, írásbeli tudásszintfelmérő teszttel zárul. Egy továbbképzési időszak alatt egy kötelező 
szinten tartó továbbképzésen történő részvétel a vonatkozó rendelet szerint térítésmentes. 

Kötelező szinten tartó továbbképzést az egészségügyi felsőoktatási intézmények, és az adott 
szakma szerinti országos szakmai intézmények szervezik és bonyolítják le oly módon, hogy 
valamennyi szakképesítés tekintetében legalább évente egy kötelező szinten tartó tanfolyam 
meghirdetésre kerüljön. A képzést végző intézmények javaslatára az egészségügyért felelős 
miniszter legalább 5 évenként meghatározza a kötelező szinten tartó továbbképzések kiemelt 
témaköreit. A reanimációra kötelező továbbképzési elem. 

Az 5 éves cikluson belül a képzésre kötelezett háziorvosnak a kötelező szinten tartó tanfolyamon 
túl szabadon választható elméleti továbbképzéseken is részt kell venni, melyek lehetnek  

● minősített elméleti továbbképzési tanfolyamok,  
● munkahelyen belül szervezett rendszeres továbbképzés,  
● szakmai célú tanulmányút,  
● az adott szakterületen végzett tudományos tevékenység, és  
● egyéni továbbképzés.  

 
Szakképesítésenként legalább 25 pontot olyan minősített elméleti továbbképzési tanfolyamok 
teljesítésével kell megszerezni, amelynek a célcsoportjában a továbbképzésre kötelezett 
szakképesítés szerepel. Szabadon választható elméleti továbbképzési tanfolyamot bármely 
gazdálkodó szervezet szervezhet, a tanfolyam pontértékéről a Szakmai Kollégium illetékes 
tagozata és az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács javaslata alapján az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója dönt.  

Gyakorlati továbbképzés teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezettnek legalább 3 évet kell hazai 
vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakterületnek megfelelő 
munkakörben eltöltenie. A gyakorlatot a foglalkoztató, ennek hiányában a működési engedély 
kiállítója vagy személyes közreműködő esetén az illetékes egészségügyi államigazgatási szerv 
igazolja. Egy év gyakorlati idő értéke 20 pont, gyakorlati továbbképzés keretében legfeljebb 100 
továbbképzési pont ismerhető el. 
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A 2010 és 2015 közötti továbbképzési ciklus tapasztalatai  

A 2015-ben lezárult továbbképzési ciklusban 194 kötelező szinten tartó tanfolyam került 
meghirdetésre az OFTEX portálon43 háziorvostan szakképesítés esetében a négy egyetem részéről 
az alábbi táblázatban közölt megoszlásban.44  

Kötelező szinten tartó tanfolyamok száma háziorvostan szakképesítés esetében képző 
egyetemek és évek szerint (2010/II. – 2015/I.) 

Képzőhely* 
Tanfolyamok 

száma 

Tanfolyamok 
megoszlása 

Debreceni Egyetem ÁOK DH Szak-és Továbbképzési 
Központ 

78 40,2% 

Pécsi Tudományegyetem ÁOK Szak- és Továbbképző 
Központ 

33 17,0% 

Semmelweis Egyetem Semmelweis Egyetem Szak- és 
Továbbképzési Igazgatóság 

15 7,7% 

Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem 
ÁOK Szak- és Továbbképzési Központ 

68 35,1% 

Összesen 194 100,0% 

 

9. táblázat: Az OFTEX portál adatai alapján saját szerkesztés 

  

                                                      
43 Az előzetesen meghirdetett tanfolyamok közül néhány végül elmaradt. 
44 PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ. http://szti.pte.hu/ 
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A kötelezően és szabadon választható pontszerző tanfolyamok kategóriában meghirdetett45 
képzések száma háziorvostan szakképesítés esetében 3959 volt az ötéves ciklus során.46 

 

Kötelezően választható és szakma szerint szabadon választható pontszerző tanfolyamok száma 
háziorvostan szakképesítés esetében képző egyetemek és évek szerint (2010/II. – 2015/I-) 

Képzőhely 
Tanfolyamok 

száma 

Tanfolyamok 
megoszlása 

Debreceni Egyetem ÁOK DH Szak-és Továbbképzési 
Központ 

819 20,7% 

Pécsi Tudományegyetem ÁOK Szak- és Továbbképző 
Központ 

746 18,8% 

Semmelweis Egyetem FOK Szak- és Továbbképzési 
Titkárság 

29 0,7% 

Semmelweis Egyetem Semmelweis Egyetem Szak- és 
Továbbképzési Igazgatóság 

1265 32,0% 

Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem 
ÁOK Szak- és Továbbképzési Központ 

1083 27,4% 

Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar 17 0,4% 

Összesen 3959 100,0% 

10. táblázat: Az OFTEX portál adatai alapján saját szerkesztés 

Az aktuális továbbképzési ciklusról 

A jelenlegi továbbképzési időszak 2015 és 2020 között zajlik. A NEFMI 64/2011. (XI. 29.) rendelet 3. 
§ (7) bekezdése szerint a képzést végző intézmények javaslatára az egészségügyért felelős 
miniszter legalább ötévenként meghatározza a kötelező szinten tartó továbbképzések kiemelt 
témaköreit és az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi. A 2015 és 2020 közötti 
továbbképzési időszak háziorvos kötelező szinten tartó továbbképzések témaköreire csak a 
Semmelweis Egyetem dolgozott ki javaslatot, és kiemelt témakörökként  

(1) a reanimáció́ – sürgősségi ellátás a családorvoslásban,  

(2) a felnőttek oltásai – az immunizálás fontossága a betegségek megelőzésében,  

(3) immunológiai és allergológiai betegségek családorvosi vonatkozásai,  

(4) kardiovaszkuláris betegségek prevenciója,  

(5) aktualitások a kardiovaszkuláris megbetegedések vonatkozásában, 

                                                      
45 Az előzetesen meghirdetett tanfolyamok közül néhány végül elmaradt.  
46 OFTEX portál. http://www.oftex.hu 

 

http://www.oftex.hu/
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(6) hypertonia – aktualitások,  

(7) a 2-es típusú diabétesz mellitusz korszerű kezelése témaköröket javasolta.47  

Azonban az egészségügyért felelős miniszter (jelenleg egészségügyért felelős államtitkár) kiemelt 
témaköröket nem hirdetett meg. 

Tapasztalatok szerint a képzési ciklus elején viszonylag kevesen jelentkeznek a tanfolyamokra, 
jellemzően az időszak végén jelentkezik tömeges igény. 2017-ben összesen 26 kötelező szinten 
tartó képzés került az OFTEX rendszerben háziorvostan szakképesítés esetében. Ebből 18 képzést a 
Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szak- és Továbbképzési Központ, 5 képzést a PTE ÁOK Szak- és 
Továbbképző Központ, 2 tanfolyamot a Debreceni Egyetem ÁOK DH Szak-és Továbbképzési 
Központ, egyet pedig a Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Igazgatóság hirdetett meg.  

Az órarendek áttekintése alapján összehasonlítottuk a négy egyetem Szak-és Továbbképző 
Központjai által indított tanfolyamok tartalmát. A Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szak- és 
Továbbképzési Központ által meghirdetett 18 képzésből 9-et a SZTE Családorvosi Intézet és 
Rendelő szervezett. Ezek tartalma a belgyógyászati szakterületek (kardiológia, pulmonológia, 
gasztroenterológia, diabetológia, endokrinológia, hematológia) témaköreit, a reanimációt, a 
háziorvoslás specifikus kérdésköreit, valamint a reumatológia, az infektológia, a 
gyermekgyógyászat, a traumatológia, a nőgyógyászat, a bőrgyógyászat, az addiktológia, az 
urológia, az onkológia, a palliatív orvoslás, a pszichiátria és a gyermekgyógyászat szakmai területek 
egy-egy fontosabb témakörét is magába foglalta. További 9, a háziorvosok számára a Háziorvosi 
Szakmai Kollégium által jóváhagyott tanfolyam is meghirdetésre került. A SZTE ÁOK Fül-Orr-
Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika modern audiológia és otoneurológiai vizsgáló módszerek 
témakörben két tanfolyamot szervezett, a SZTE ÁOK Sebészeti Klinika sebészeti onkológia 
témakörben szervezett egy alkalommal továbbképzést, a SZTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézete 
két alkalommal egészségbiztosítás témakörben, a SZTE Gyermekgyógyászati Klinika pedig szintén 
két alkalommal szervezett gyermek-és újszülöttgyógyászati szinten tartó tanfolyamot. A SZTE 1. sz. 
Belgyógyászati Klinika az infektológia határterületei témában, míg a SZTE Bőrgyógyászati és 
Allergológiai Klinika a Szegedi Bőrgyógyászati Továbbképző Napok keretében a fontosabb 
bőrgyógyászati betegségek témájában rendezett továbbképzést. Ezen továbbképzések tartalma az 
adott szakterületre jellemző speciális témaköröket és a reanimáció témakörét foglalta magában. 

A Pécsi Tudományegyetem Alapellátási Intézete négy kötelező háziorvos szinten tartó tanfolyamot 
szervezett, melyek mindegyike 3 nap/25 óra időtartalmú volt. Két tanfolyam esetében a 
jelentősebb belgyógyászati szakterületek (kardiológia, pulmonológia, gasztroenterológia, 
diabetológia, endokrinológia, nephrológia, hematológia) témaköreit, a háziorvoslás speciális 
kérdéseit, a reanimáció, reumatológia, infektológia, immunológia, farmakológia, neurológia, 
palliatív orvoslás, addiktológia, bőrgyógyászat szakterületeket érintő témákat prezentálták. A 
másik két tanfolyamon pedig a belgyógyászati szakterületek (kardiológia, pulmonológia, 
gasztroenterológia) témakörei, a reanimáció és a háziorvoslás aktuális kérdései mellett 
kifejezettebb hangsúlyt kaptak a háziorvosi gyakorlat szempontjából fontos jogi ismeretek. Ezen 

                                                      
47 Témajavaslatok a kötelező szinten tartó tanfolyamok kiemelt témaköreire 2015-2020. Semmelweis Egyetem, Budapest. 
http://semmelweis.hu/tovabbkepzes/files/2016/05/K%C3%B6telez%C5%91-szinten-tart%C3%B3-tanfolyamok-kiemelt-t%C3%A9mak%C3%B6reire-
2015-20.pdf 
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kívül a PTE ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézete is szervezett 3 nap/25 óra időtartamban 
háziorvosok számára is elismert (a Háziorvosi Szakmai Kollégium által jóváhagyott) tanfolyamot, 
melynek tartalma elsősorban a vénák-, artériák-, nyirokerek sebészetének speciális kérdésköreit, a 
diabetes mellitus érrendszeri szövődményeinek kezelését, valamint a reanimáció témakörét 
foglalta magában.  

A Debreceni Egyetem Családorvosi és Foglalkozás-Egészségügyi Tanszéke által szervezett két 
háziorvosi kötelező szinten tartó tanfolyam közül az egyik 3 nap/25 óra időtartamú volt, a másik 
pedig résztanfolyamokként került meghirdetésre 5 alkalommal 1 nap/5 óra időtartamban. A 
háromnapos képzés tartalmilag felölelte a jelentősebb belgyógyászati szakterületek (kardiológia, 
pulmonológia, gasztroenterológia, diabetológia, endokrinológia, nephrológia) témaköreit, 
valamint kiegészült a reanimáció, a háziorvosi prevenció, a reumatológia, infektológia, 
gyermekgyógyászat, neurológia, fül-orr-gége szakmai területek egy-egy témáival. Az 5 
résztanfolyamon 1 nap/5 óra időtartamban egy-egy adott szakterület témáit részletesebben 
dolgozták fel. A részletesebben prezentált témakörök a diabetológia-endokrinológia, neurológiai 
betegségek, immunológia-allergológia, kardiometabolikus betegségek, és egyéb szakmák 
(nőgyógyászat, urológia, orr-fül-gége, nephrológia) témaköreit foglalták magukban és érintették a 
reanimáció témakörét is. 

A Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszéke által szervezett háziorvosi kötelező szinten tartó 
tanfolyam (4 nap/25 óra) az egyetem által már korábban javasolt témaköröket tartalmazta, és 
kiegészült a társszakmák egyéb témáival (urológia, gyermekgyógyászat, reumatológia), a 
reanimáció, valamint a háziorvoslás speciális kérdésköreivel.  

Összefoglalásként elmondható, hogy a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszéke, a Debreceni 
Egyetem Családorvosi és Foglalkozás-Egészségügyi Tanszéke, a Pécsi Tudományegyetem 
Alapellátási Intézete, valamint a SZTE Családorvosi Intézet és Rendelő által megszervezett kötelező 
háziorvos továbbképző tanfolyamok tematikája nagymértékben hasonlít, igen széles körben 
tekintették át a háziorvosi gyakorlat során előforduló akut-és krónikus belgyógyászati 
megbetegedések és egyéb társszakmák fontosabb betegségeinek diagnosztikus és terápiás 
lehetőségeit, valamint a háziorvoslás specifikus témaköreit. A PTE ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató 
Intézete és SZTE ÁOK különböző intézetei és klinikái által szervezett kötelező szinten tartó 
tanfolyamok tematikáját a Háziorvosi Szakmai Kollégium jóváhagyta, így azok a háziorvosok 
számára kötelező szinten tartó továbbképzésként elfogadásra kerültek. Ezen tanfolyamok 
tematikája elsősorban az adott szakterület speciális kérdésköreit tartalmazták.  

Az áttekintett 2017-es kötelező szinten tartó tanfolyamok díja 10 000 Ft-tól 60 000 Ft-ig terjedt. 
Bár a NEFMI 64/2011. (XI. 29.) rendelete alapján egy kötelező szinten tartó továbbképzés 
térítésmentesen végezhető el, a biztosított finanszírozás (29 000 Ft) a teljes képzési költséget nem 
fedezi.  

VI.2. PhD képzések a háziorvosi gyakorlatban  

Napjainkra számos olyan PhD témát hirdetnek a doktori iskolák, amelyek relevánsak a háziorvos 
kollégák számára is. Az országban elsőként, 2010-ben a Debreceni Egyetem Egészségtudományok 
Doktori Iskola hirdetett meg háziorvosok és foglalkozás-egészségügyi szakorvosok számára 
témakiírásokat „Népegészségügyi jelentőségű megbetegedések kutatási lehetőségei a 
családorvoslásban”, „Az életkorral járó biológiai változások családorvosi jelentősége” és „A 
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foglalkozással összefüggésbe hozható betegségek felkutatása, utánkövetése és terápiája a 
háziorvosi gyakorlatban” címmel szervezett doktori képzés keretében. 48 

 

Az Országos Doktori Tanács nyilvántartása szerint 2016-ban és 2017-ben nyolc releváns téma 
került kiírásra, öt a Pécsi Tudományegyetem és három a Semmelweis Egyetem részéről (lásd az 
alábbi táblázatot). 49 

Háziorvosok számára releváns és élő doktori témakiírások 2017-ben 

Téma Egyetem* Témavezető 

A megelőzés gyakorlata és lehetőségei a háziorvosi 
gyakorlatban 

PTE prof. dr. Balogh Sándor 

Kardio-cerebrovaszkuláris betegségek ellátása és 
primer, szekunder prevenciója 

PTE prof. dr. Balogh Sándor 

dr. Sipeky Csilla 

Az integrált egészségügyi rendszer megvalósítási 
lehetőségeinek kutatása 

PTE prof. dr. Balogh Sándor 

dr. Papp Renáta Emese 

A háziorvosi ellátás minőségének hatása a születéskor 
várható élettartam növelésére 

PTE prof. dr. Kovács L. Gábor 

prof. dr. Balogh Sándor 

Az obstruktív alvási apnoe szindróma (OSAS) 
hajlamosító tényezőinek elemzése. A kórkép és a 
kardiovascularis megbetegedések összefüggéseinek 
vizsgálata 

PTE prof. dr. Ihász Ferenc 

Az affektív temperamentum-típusok alakulása krónikus 
betegségben (hypertonia, diabetes, obesitas) szenvedő 
betegeknél 

SE dr. Torzsa Péter 

Az egészségügyi informatikai kutatás jelentősége az 
egészségügyben 

SE dr. Dinya Elek 

Az affektív betegségek klinikai és biológiai vonatkozásai SE prof. dr. Rihmer Zoltán 

11. táblázat: Országos Doktori Tanács nyilvántartása alapján saját szerkesztés * PTE: Pécsi 
Tudományegyetem; SE: Semmelweis Egyetem 

A képzésre jelentkezők szakvizsgáival kapcsolatos adatait nem regisztrálja szisztematikusan a 
rendszer (a szakvizsgákat meg lehet adni, de nem kötelező), így a jelentkezőkről nem tudjuk 
megmondani, hogy háziorvosok-e vagy sem.  

A tudományos fokozat megszerzése a háziorvosok körében azokra jellemző, akik valamelyik 
orvosképző egyetemhez kötődve aktívan részt vesznek az oktatásban és a tudományos életben.  

A Debreceni Egyetem a Családorvosi és Foglalkozásegészségügyi Tanszéken a PhD (vagy 
magasabb) fokozattal rendelkező munkatársak száma összesen 6 fő, közülük mindenki rendelkezik 

                                                      
48 Doktori (PhD) képzés http://nk.unideb.hu/sites/nk.unideb.hu/files/oldal/340/doktori_phd_kepzes.pdf 
49 Országos Doktori Tanács. https://doktori.hu/ 

 

https://doktori.hu/
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háziorvos szakvizsgával is. A PhD képzésben résztvevő munkatársak száma összese: 7 fő, ebből 2 
főnek van háziorvosi szakvizsgája.  

A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Alapellátási Intézetében összesen 6 fő rendelkezik PhD (vagy 
magasabb) fokozattal, és közülük a háziorvos szakképesítésű munkatársak száma 4 fő. PhD 
képzésben 4 fő vesz részt, ebből háziorvos 3 fő.  

A Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékén a legalább PhD fokozattal rendelkező 
munkatársak száma 5 fő, akiknek van háziorvosi szakvizsgájuk is. Két munkatárs vesz rész jelenleg 
PhD képzésen, akik már rendelkeznek háziorvosi szakvizsgával, valamint két rezidens.  

A SZTE ÁOK Családorvosi Intézet és Rendelő munkatársai közül 3 fő rendelkezik PhD vagy annál 
magasabb tudományos fokozattal, ebből két főnek van háziorvosi szakvizsgája. A rezidensek között 
egy főnek van PhD fokozata, és egy főnek folyamatban van. 

 

 VII. Magyar nyelvű háziorvostan tankönyvek  

Jelen alfejezet célja, hogy bemutassa az elmúlt évtizedek háziorvos-képzésének szakirodalmi 
hátterét. Az irodalom-keresés során szinte csak a budapesti családorvosi tanszékhez köthető 
forrásokat találtunk. Bízunk abban, hogy összefoglalónkból nem maradt ki egyetlen jelentős 
munka sem, így híven tudjuk bemutatni a háziorvoslásról való szakmai gondolkodás elmúlt néhány 
évtizedének legfontosabb állomásait. 

Az általános orvostan sajátos kérdései, 1978 

Ahogy elkezdett önálló diszciplínává kristályosodni a háziorvoslás, úgy jelent meg az igény arra is, a 
háziorvosi ismereteket önálló szakkönyv foglalja össze. Andor Miklós és Szatmári Marianna közös 
munkájából született meg ez az úttörő munka, melynek fő célkitűzése a háziorvos speciális 
helyzetének, kompetenciáinak tisztázása. A könyvön erősen érezhető Bálint Mihály magyar 
származású pszichoanalitikus hatása, az orvos–beteg kapcsolat, mint alapvető értelmezési keret 
jelenik meg (Szatmári Marianna a magyar pszichoszomatikus orvoslás úttörő egyénisége, a Bálint-
csoport mozgalom meghatározó alakja volt).  

Körzeti orvosi ismeretek, 1984 

1984-ben jelent meg a Körzeti Orvosi Ismeretek című mindössze 150 oldalas egyetemi jegyzet, 
melynek szükségességét a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen induló Általános Orvostan 
tantárgy teremtette meg. A két szerző, Arnold Csaba és Andor Miklós körzeti orvosok szakmánk 
iskolateremtő egyéniségei. Bár az azóta eltelt időben a háziorvosok jogállása, kompetenciái 
gyökeresen megváltoztak, és természetesen nagyon erősen átalakult maga a gyógyítás is, 
elmondhatjuk, hogy a jegyzet alapvetően ma is érvényes szemléletet tükröz. Gondolatmenetét 
mindenütt rövid esetvinnyetták illusztrálják, melyek megteremtik a kapcsolatot az általános 
megállapítások és a mindennapok gyakorlata között – a konkrét orvos–beteg szituációra való 
reflexió, és az ebből származó induktív szemlélet mindig is a háziorvosi gondolkodás alapvető 
jellegzetességei közé tartozott. 

A jegyzet struktúrájában három témakör kap kiemelt szerepet. Először elméleti síkon tisztázza a 
körzeti orvos különleges szerepét a gyógyításban, a társadalomban, másodszor részletesen szól a 
praxisszervezési tudnivalókról, a legnagyobb hangsúlyt pedig a krónikus betegséggel élő páciensek 
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gondozásának kérdései kapják. A körzeti orvos különleges szerepének tisztázása önmagában 
rendkívül értékes célkitűzés, mert valóban, a háziorvos munkájának, specializáltságának jellege 
lényegileg más, mint más szakterületek képviselőié. Ezt foglalja össze Andor Miklós a sokat idézett 
kijelentésében: „A specialista számára a betegség a folyamat és a beteg az epizód, ellenben a 
körzeti orvos számára a beteg a folyamat és a betegség az epizód.” A jegyzet kitér olyan alapvető, 
de még ma sem eléggé reflektált szempontokra, mint a családnak, a társadalomnak, az orvos-
nővér kapcsolatnak a gyógyításban játszott szerepe. Bemutatja a háziorvos elméleti 
omnipotenciájának dilemmáját: „tulajdonképpen az általános orvostan művelőire várna az a 
feladat, hogy az orvostudomány összes analitikus kutatási eredményeit az egész ember érdekében 
szintetizálja és alkalmazza”. Ennek az elvárásnak nyilván a gyakorlatban nem lehet megfelelni, de 
ugyanakkor erős biztatás, motiváció rejlik benne. Rendkívül foglalkoztatja a szerzőket a praktizáló 
háziorvosok mentálhigiénéje, kitérnek a pályaválasztás és pályastabilitás, az élethossziglani 
tanulás, a tudományos munka és karrier kérdéseire is – mindezzel is jelentősen megelőzik korukat, 
mind a mai napig nem megfelelő mélységben tárgyalt témákat vesznek górcső alá. 

A háziorvos praxisszervezési tennivalóit összefoglaló fejezetrészek puszta léte szintén előremutató 
újítás. Az orvoslásról való gondolkodás abban az időben a diagnózis és a terápia kérdései köré 
összpontosult, sőt, az orvos mint menedzser bemutatása mind a mai napig alulreprezentált a 
képzési rendszerekben. Ez a jegyzet azonban kimerítően tárgyalja a témát a kollégákkal, nem 
orvosi társszervezetekkel való kapcsolattartás módjától a rendelő és az orvosi táska felszerelésén 
keresztül a betegellátás rendjének meghatározásáig. A gyógyítás rengeteget változott azóta, az 
orvosi táska gyógyszerkészletében kisebb számban találunk ma is használatban lévő 
készítményeket – azonban a szemlélet nagyon sok ponton időtállónak bizonyult. 

A jegyzet legnagyobb részét a krónikus betegségek szűrésének és gondozásának kérdései teszik ki. 
Tanulmányunkban más helyen is hangsúlyoztuk, hogy a krónikus betegséggel élők gondozása 
nagyon lényeges hatást gyakorolt a háziorvoslás fejlődésére, önálló diszciplínává válására, mert ez 
a folyamat az alapellátásban tud a legnagyobb hatékonysággal megvalósulni. A jegyzet ismerteti a 
szűrés és gondozás személyi és tárgyi feltételei mellett azt a szemléletet, ami ahhoz kell, hogy 
tünetmentes stádiumban foglalkozzunk a vonatkozó betegségekkel. Kitér a hatékonyságmérés 
kérdéseire is, úgy tűnik, abban az időben legalább annyi empirikus kutatás volt a magyar 
alapellátásban, mint manapság. Kiemelten hangsúlyozza a szív- és érrendszeri betegségek 
gondozásának kérdéseit, külön fejezet tárgyalja a cukorbetegség gondozását (ez akkor még 
különálló területnek számított, a kardiometabolikus koncepció nem létezett). Mindemellett külön 
helyet kapnak más területek is, az onkológiai szűrés és gondozás még vékonyka fejezetet érdemel, 
de megjelenik már a mentálhigiénés gondozás kérdésköre és a geriátria is – egyszóval a téma 
tagolása lényegében megfelel a mai kor igényeinek. 

A jegyzet kevés példányban jelent meg, ma már csak antikvár példányok lelhetők fel itt-ott. 
Újranyomása nyilván nem lenne indokolt, azonban rendkívül izgalmas és lényeglátó 
megállapításainak újraértékeléséből a mai háziorvosok számára is igen tanulságos és iránymutató 
munka születhetne. 

Az általános orvoslás gyakorlata, 1986 

Az első igazi tankönyv, mely megfelelő terjedelemben tárgyalja szakmánk jellegzetességeit 
Körmendi István háziorvos munkája, és a Medicina Könyvkiadónál jelent meg. A könyv 
alapszemlélete hajszálnyit konzervatívabb, mint a fent tárgyalt egyetemi jegyzeté, ezzel együtt is 
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számos ponton előremutató struktúrája van, mélyen meghaladja korának paternalisztikus orvos-
képét. Az egyes betegségek belgyógyászati szemléletű diagnózisának-terápiájának kérdéskörét 
nem tárgyalja túl, de mindenhol leszögezi azokat az alapellátás szempontjából releváns 
szempontokat, amelyek a fekvőbeteg-ellátás gyakorlatában kevésbé válnak hangsúlyossá (például 
a páciens napirendjének változékonysága az inzulinkezelés megtervezésében). 

A szerzőt rendkívüli mértékben foglalkoztatja az orvos–beteg kapcsolat, a két szereplő 
szubjektivitásában rejlő akadályok és lehetőségek, a családorvoslást alapvetően pszichoszomatikus 
helyzetként mutatja be. Idézi Paracelsust: „az orvos jelleme sokkal erősebben hat a betegre, mint 
az összes gyógyszer”, leleplező őszinteséggel beszél a megkérdőjelezhetetlen orvosi tekintélyből 
és a betegek kiszolgáltatottságából származó anomáliákról. Etikai kérdéseket tárgyal (tájékoztatás, 
eutanázia), miközben orvosi etikai oktatás ebben az időben nem létezett még. A praxisszervezésről 
még kimerítőbben szól, mint a Körzeti orvosi ismeretek című jegyzet, kitér a dokumentáció, a 
számítógép, a páciens otthonában történő gondozás szervezési kérdéseire. 

A könyv kiemelten kezeli a családtervezés, családgondozás, terhes gondozás témakörét, önálló 
fejezetet szentel a szexológiának. Ezen keresztül is a háziorvost társadalmi jelentőségű 
szereplőként ábrázolja, akinek felelőssége van a nemzedékek életének megtervezésében. 
Stílusában sokszor avítt, azonban célkitűzéseit a mai kor orvosa is szem előtt tarthatja. Például 
felelősséget érez a házasulandó fiatalok felvilágosításában, és leszögezi, hogy „a szerelem heve a 
magatartás, az emberi tulajdonságok fonákságai közül sok mindent elfed, ami a későbbiek során, a 
kezdeti érzelmi lángolás alábbhagyása után negatívumként terheli kapcsolatukat”. Igen, az 
ilyesmit ma kissé frappánsabban szoktuk megfogalmazni, de hol van az az orvos, aki vállalja, hogy 
figyelmeztesse a meglátása szerint össze nem illő párokat? 

A könyv további struktúrája hűen mutatja meg a háziorvos komplex, holisztikus helyzetét. 
Megnyugtató, alapos gyermekgyógyászati fejezetet közöl, és mélyen tárgyalja a gerontológia 
kérdéskörét is (ezzel szintén meghaladja korát). Nagyon kiterjedten részletezi a háziorvos 
mentálhigiénés gondozási feladatait, s ezen belül kiemelkedik a személyiségzavarok és a 
szenvedélybetegségek tárgyalásának alapossága. A későbbi tankönyvek is gyakran megelégednek a 
klasszikus pszichiátriai kórképek (depresszió, szorongás, skizofrénia stb.) taglalásával, itt azonban 
megjelenik ez a két, a mindennapi betegellátást mindig átható, tehát nem csak a pszichiátriai 
diagnózissal élő páciensek kezelésében releváns szempont is. 

Természetesen ez a könyv is kitér a prevenció jelentőségére, annak minden dimenziójával 
(elsődleges, másodlagos, harmadlagos) együtt. A háziorvost a közösség életének felelős, 
egészségnevelési jogkörrel felruházott szereplőjeként ábrázolja, ezzel olyan irányt mutat, amelyet 
ma is megszívlelhetünk. 

Családorvoslás, 1999 

Arnold Csaba immáron a budapesti családorvosi tanszék intézetvezető egyetemi tanáraként írta 
meg következő tankönyvét. Szemlélete, szerkezete sok területen a 15 évvel korábban íródott 
egyetemi jegyzetben gyökeredzik, miközben az idő közben lezajlott társadalmi, politikai 
változásokra való reflexió miatt sokkal közelebbinek érezzük mai világunkhoz (pedig ennek 
megjelenése óta is csaknem 20 év telt el). Csak ismételnénk magunkat, ha újra részleteznénk azt a 
gazdag, biológiai, szociológiai, pszichológiai és filozófiai ismereteket is tükröző gondolatvilágot, 
ahogy a könyv elénk tárja a háziorvost mint különleges státuszú orvost és társadalmi szereplőt. 
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Kiemeljük viszont, hogy talán ekkorra tisztult le az a néhány kulcsfogalom, aminek mentén a 
háziorvos speciális tevékenységét meghatározzuk: folyamatosság, komplex (holisztikus) szemlélet, 
kölcsönös felelősség, probléma-orientáltság, személyesség, és végül: a hosszú távú orvos–beteg 
kapcsolat mint a gyógyítás műveleti területe. 

A könyv szerkezete lényegében követi a korábbiakét, önálló területként jelentik meg benne a 
kommunikáció és az etika. Ezek ekkor már tantárgyként is megjelentek az általános orvos 
képzésben, ezzel együtt is úttörőnek számít, hogy egy szakkönyv önálló fejezetet szán nekik – a 
különböző orvosi szakmák irodalmában jóval később jött el ez a fordulat. 

A praxismenedzsment kérdéseit vázlatosan tárgyalja csak, azonban igen kimerítően részletezi a 
háziorvos szakértői tevékenységéhez kapcsolódó elvárásokat, standardokat. Szól az orvosi 
életpályáról és a kutatásról, különösen élvezetes a Hogyan lehet követni az orvostudomány 
fejlődését? című fejezet. 

Családorvoslás a gyakorlatban, 2002 

Az előbb ismertetett könyv jelentősen módosított, kibővített változata önálló ismertetést igényel. 
A kétkötetes, CD-melléklettel is ellátott könyv célkitűzése, hogy a gyakorlati, differenciál-
diagnosztikai és terápiás irányelveket is a maga teljességében mutassa be. Emiatt azonban a 
családorvoslás humán jellegzetességeit bemutatni hivatott szövegrészek méretükben, arányaikban 
is háttérbe szorultak. A kézikönyv adott esetben kiválóan használható lehet diagnosztikus 
bizonytalanság, terápiás elakadás esetén, különösen azon, a mai gyakorló háziorvos számára 
gyakori, kínzó helyzetekben, amikor a szakellátás kapacitásproblémái miatt magának kell 
megoldania olyan eseteket, amelyek elvileg a járóbeteg-ellátás kompetenciájába tartoznának. Bár 
a könyv a háziorvoslás teljes horizontját át kívánja fogni, meg kell jegyeznünk, hogy alapvetően 
organikus–belgyógyászati szemléletet tükröz. A mentális betegségek szűrését, gondozását a leíró 
pszichiátria szellemiségében tárgyalja, kevesebbet merít a kölcsönösen szubjektív orvos–beteg 
reláció jellegzetességeit megragadó pszichoszomatikus szemléletből, és nem jelenik meg benne 
önállóan a szenvedélybetegségek témaköre sem. 

A Családorvoslás a gyakorlatban több kiadást ért meg, terjesztése jól sikerült, sok gyakorló orvos 
könyvespolcán megtaláljuk. Alapossága, jól szerkesztett volta könnyen olvasható kézikönyvvé 
teszi, szerepet játszik szakmánk népszerűsítésében, presztízsének növelésében is. 

A családorvostan elmélete és gyakorlata, 2012 

Mindmáig a legnagyobb terjedelmű, témaválasztásában legnagyobb ívű, alaposságában a 
legigényesebb családorvostan könyv, melyet a négy családovosi tanszék munkatársai, és más, 
szakterületek jeles képviselői írtak. A könyv interaktív szemléletű, esettanulmányokkal, 
tesztsorokkal folyamatos aktivitásra készteti az olvasót, ami kétségtelen pedagógiai értéke mellett 
jól szimbolizálja a mindennapi háziorvosi gyakorlat kölcsönös jellegét. Elméleti bevezetőjében 
definiálja a családorvoslást, a családorvosi kompetenciákat. A fogalmi alapok az európai 
irodalomból származnak (ún: Leeuwenhorst-i modell, WONCA Europe önmeghatározás), mely 
számos ponton parallel a fentebb ismertetett könyvek magyar szerzői által kidolgozott modellel, 
de mégis eltér attól. A magyar szerzők (elsősorban Andor Miklós és Arnold Csaba) fogalom-
alkotásában fellelhető etikai–flozófiai alapállást itt szervezeti–operatív gondolkodásmód egészíti 
ki. A magyar iskolában a jó alapellátás erkölcsi szükségszerűség (máshogy nincs értelme), a 
WONCA Europe modelljének megfogalmazásában legalább ennyire gyakorlati (máshogy nem 
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megy). A modellben kulcsszerepet kap a praxisszervezés, a kommunikáció, a pszichoszomatikus, 
holisztikus szemlélet szükségessége, a kulturális szempontok figyelembe vétele -  ez a komplex 
szemlélet pedig áthatja az egész tankönyvet.  

A könyv három részre tagolódik: általános rész, részletes rész és idegen nyelvű összefoglalók. Az 
általános rész igen alapos, etikai, szociológiai, pszichológiai, gazdaságtani, informatikai fejezeteket 
tartalmaz. Kitér a praxisszervezés, az orvosszakértői tevékenység kérdéseire, ismertetni a 
rendszerszemlélet alapjait.  

A részletes rész az egyes orvosi specialitások mentén, ezen belül betegség-csoportonként  igényes 
részletességgel tárgyalja a családorvos gyógyító–megelőző munkáját. A lényegre törő fejezetek 
gyakorlati példákkal, esetrészletekkel jól illusztráltak, öröm olvasni. Az idegen nyelvi összefoglalók 
nem a magyar szöveg angol illetve német fordításai, hanem eredeti szövegek.  

A családorvostan elmélete és gyakorlata 3000 oldal, nyomdába nem került, csak elektronikus 
(*.pdf) formában férhető hozzá. Minden háziorvos rezidens és szakorvos számára melegen 
ajánlható. 

A Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszéke által 2016-ban elnyert támogatás segítségével, 
megújult tartalommal, várhatóan 2018-ban napvilágot lát a második kiadás. 

www.medukator.hu, 2014 

Ezt az e-könyvet a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének munkatársai hozták létre, 
jellegéből adódóan csak online érhető el, nyomtatott változata nincs. Az e-könyv mint műfaj sok 
szempontból hűebben mutatja be szakmánk jellegzetességeit, mint bármilyen más csatorna. 
Egyrészt az egyes fejezetrészek kölcsönösen egymásra mutatnak, emiatt sorrendjük nem 
meghatározott, az olvasás menetét az olvasó érdeklődése szabja meg – ez pedig nagyban hasonlít 
a gyakorló háziorvos gondolatmenetének alakulásához. (Megjegyzendő: A szakmai anyag jelentős 
részét az előbb ismertetett, 2012-es e-könyv adta.) Másrészt a tankönyv részeiben és egészében 
minden további nélkül frissíthető, módosítható a szakmai újdonságok megjelenésének fényében, 
ez pedig nyilvánvalóan jól tükrözi azt az állandóan dinamikusan fejlődő ismeretanyagot, amelyre a 
mindennapi orvoslásban szükségünk van. A könyvben nem csak szakkönyv-szerű leírások vannak, 
hanem tesztek, mini-vizsgák is, továbbképzési pontok szerezhetőek rajta keresztül. Számtalan 
esetleírás gazdagítja az anyagok, melyek olvasása különösen élvezetes, sokatmondó. 

A medukator.hu bevallottan nincs kész, folyamatos fejlesztés alatt áll, hiányosságait nem hibaként, 
hanem továbbfejlődési lehetőségként értékelhetjük. Az informatikai háttér és a design megérne 
egy kiadós fejlesztést, ám ennek hátterét nyilván nem magától értetődő megteremteni. 
Összességében egy nagyon pozitív szemléletű, a sokszerzősségből adódóan értelemszerűen 
heterogén irodalmi anyag, melynek rendszeres használatát minden kollégának (nem csak 
háziorvosoknak) tudjuk ajánlani. 

Összefoglalás 

Számos olyan könyv jelent meg az elmúlt évtizedekben, amely a családorvoslás egy-egy aspektusát 
hivatott tárgyalni, például sürgősségi betegellátás a családorvoslásban, demenciák a családorvosi 
gyakorlatban, családorvosi reumatológia. Ezek ismertetését nem tartjuk jelen összefoglalónk 
feladatának.   
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A családorvoslás komplexitását, természettudományos és ugyanakkor társadalomtudományos 
jellegét, filozófiai aspektusait megragadni, az olvasó számára megfelelően érzékeltetni nem csak 
szakmai, hanem írói feladat is. Abban a helyzetben vagyunk, hogy hazánkban több, ilyen 
képességekkel megáldott háziorvos kolléga munkáját olvashatjuk, elmélyedhetünk szerteágazó 
gondolkodásukban. Bízunk benne, hogy a következő nemzedékek számára is születnek majd olyan 
könyvek (vagy honlapok, alkalmazások, ki tudja, milyen formátumú művek), amelyek ugyanezt az 
intellektuális, és – talán kimondhatjuk – spirituális élményt tudják nyújtani. 50, 51, 52, 53, 54 

VIII. Összefoglalás 

A B.V.1.2. eredménytermék célja a jelenlegi magyarországi háziorvosképzés ismertetése. Ennek az 
összefoglalásnak az elkészítése nagy öröm volt számunkra, kutatómunkánk során egy számos 
ponton büszkeségre okot adó képzési rendszer körvonalazódott előttünk. Ugyanakkor a rendszer 
azon jellemzőit is fel kellett ismernünk, amelyek fejlesztésre, változtatásra szorulnak. Az 
egyszerűség kedvéért egy SWOT-elemzéssel igyekszünk bemutatni a jelenlegi hazai háziorvos-
képzés legfontosabb jellemzőit. A modell szempontjából „belső” minden, amire a háziorvos-
oktatóknak, azaz a családorvos-tanszékek közalkalmazott, és megbízási szerződéssel működő 
oktató családorvosainak hatása van. „Külső” tényezőknek pedig az ettől független szempontok 
összességét nevezzük. 

Erősségek: 

 A háziorvosképzés szempontjából a legfontosabb erősségnek a hazai háziorvos-képzés 
szemléletét tartjuk. Az évtizedek során egyértelművé vált, hogy háziorvoslás alatt 
holisztikus szemléletű személyes, folyamatos ellátást értünk. Mindezzel olyan modern, a 
nemzetközi trendek szempontjából is úttörőnek tekinthető háziorvosképzés gyökerezett 
meg Magyarországon, amelyre mindnyájan büszkék vagyunk, amely mindnyájunknak sokat 
nyújtott. További erősség, hogy mind a négy tanszék oktatói gárdája zömében gyakorló 
háziorvosokból áll, sokaknak nemzetközi tapasztalata van, kutatási folyamatokban vesznek 
részt, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek. Korán megjelent az igény az alapellátási 
kutatásokra, jelenleg is sok ilyen van folyamatban, mely nem csak növeli szakmánk, 
képzőink presztízsét, de a kutatási eredmények folytán mélyebb megismerést, 
hatékonyabb képzési formák kidolgozását teszi lehetővé. 

 További erősség, hogy a jelenlegi oktató háziorvosok körében számos speciális érdeklődésű 
kollégát találunk, akiknek munkássága összességében a teljes medicina igen széles 
spektrumát fedi le. Ezért nagyon széles körű oktatási folyamat tervezhető meg alapvetően 
az oktató háziorvosok munkássága mentén, kevés esetben kell más specialitások 
képviselőjét felkérni az oktatásra, vagy a tankönyvek megírására. 

Gyengeségek 

 Gyengeség, hogy a háziorvosok képzése nagymértékben igénybe veszi az oktató 
háziorvosok erőforrásait. Különösen a praxisgyakorlatok során tapasztalható, hogy a napi 

                                                      
50 Körmendi: Az általános orvoslás gyakorlata 1986 
51 Arnold: Családorvoslás 1999 
52 Arnold: Családorvoslás a gyakorlatban 2002 
53 Kalabay (szerk): A családorvostan elmélete és gyakorlata, 2012 
54 www.medukator.hu 
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betegellátás mellett nincs elég idő oktatni, magyarázni, a graduális és posztgraduális 
képzésben részt vevők gyakran passzív szemlélői a rendelésnek. 

 Gyengeség továbbá, hogy az oktató háziorvosok nem rendelkeznek mindig egyformán 
aktív, jól használható oktatás-módszertani eszköztárral.  

 Gyengeség a betegellátási, gondozási protokollok eltérő mértékű tisztázottsága, és más, a 
tananyag gerincét képezni hivatott szakmai szempontok divergáló mértékben történő 
kidolgozottsága. 

 Gyengeség, hogy a gyógyításon kívüli teendők (elsősorban: praxismenedzsment) oktatása 
speciális ismereteket, eszköztárakat, tananyagokat igényelne. 

 Gyengeség a háziorvos pszichológiai–pszichoterápiás teendővel kapcsolatos 
szempontrendszer tisztázottságának elmaradt volta, emiatt a téma oktatása nem kap 
feltétlenül megfelelő hangsúlyt. 

Lehetőségek 

 A legfontosabb lehetőségnek azt tartjuk, hogy az egészségügyi ellátás kapacitáshiányai, 
valamint a megelőzés alapvető egészségügyi célkitűzésként való azonosítása miatt 
általánosságban egyre nagyobb figyelem irányul az alapellátásra. Ennek folytán egyre 
szélesebb körű forrás és infrastruktúra fordítható az alapellátás, és ezen belül az 
alapellátási képzés fejlesztésére. 

 Lehetőség, hogy az Országgyűlés elfogadta a 2015. évi CXXIIII. Törvényt az alapellátásról. 

 Lehetőség, hogy a megfelelő szakmai kapcsolatok folytán a legszélesebb körű szakmai 
háttér mozgósítható egy hatékony alapellátási képzési fejlesztés irányában. 

 Lehetőség, hogy a praxisközösség mint ellátási modell egyre nagyobb térnyerésének 
köszönhetően várhatóan a gyakorló háziorvosok praxisszervezési feladatköre mérséklődik, 
humánerőforrási kapacitás szabadul fel a képzésekben való részvételre és az oktatásra.  

 Lehetőségnek gondoljuk az EFOP 1.8.0. projekt megvalósulását is.   
Veszélyek 

 Veszély, hogy a háziorvosi szakorvosi bázis utánpótlása nem megoldott. 

 Veszély, hogy szakmánk presztízse nem megfelelő. 

 Veszély, hogy a finanszírozási rendszer elavult, a posztspecializációs háziorvosi 
képzettségek megszerzésének nincs meg a megfelelő ösztönzője. 

 Veszély, hogy a viszonylag votilis jogszabályi környezet folytán a praxisszervezési feladatok 
igen változékonyak, így ezek oktatása is nehéz. 

 Veszély, hogy a krónikus betegségek gondozásával kapcsolatos protokollok kidolgozottsága 
nem éri el a kívánt szintet, így ezek oktatása is nehéz. 

 Veszély, hogy a pszichológiai–pszichoterápiás háziorvosi teendők, és a pszichoszomatikus 
szemlélettel kapcsolatos szempontrendszer kidolgozottsága nem éri el a kívánt szintet, így 
ezek oktatása is nehéz. 

 Veszély, hogy a PhD képzések nehezen hozzáférhetőek háziorvosok számára. Háziorvosi 
praxisban megfelelő elemszámú vizsgálat tervezése és vezetése nehéz, multicentrikus 
(több praxis tevékenységén alapuló) kutatási protokollok kidolgozottsága elmarad a kívánt 
szinttől. 

 



EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”            
 

 

60 

Felsorolásunk talán nem teljes, de úgy véljük, a legfontosabb vonatkozó szempontokat 
tartalmazza. Bízunk abban, hogy a közeljövőben mi is szerepet vállalhatunk egy új, a jelenleginél 
hatékonyabb, korszerűbb magyar háziorvosi képzési rendszer kidolgozásában, rendszerbe 
állításában, fenntartásában. 

 


