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I. Vezetői összefoglaló 

A mindennapi háziorvosi tevékenység egyik központi dilemmája, hogy hogyan teremtsük meg a 
folyamatos továbbképzés lehetőségét. A háziorvos jogszabály szerint személyes, folyamatos 
ellátást nyújt, emellett nehezen képzelhető el, hogy a legtöbb szakképzéshez szükséges szakmai 
gyakorlatokat teljesítse. A mai háziorvosi gyakorlatban elsősorban a foglalkozás-egészségügy, 
esetleg a pszichoterápia szakképzés szerezhető meg a praxisban végzett tevékenység mellett, 
más első vagy ráépített szakvizsgák megszerzésére elvétve van csak példa. 

Mindez több szempontból is problémát jelent. Mint minden professzionális tevékenységet végző 
embertársunknak, így a háziorvosoknak is elsődleges fontosságú az élethossziglani tanulás, mely 
meghatározó a szakmai önbecsülés, a pálya iránti elhivatottság szempontjából. A továbbképzési 
lehetőségek korlátozott volta szerepet játszik az ágazat utánpótlásgondjaiban. A fiatal orvosok 
többek között emiatt sem találják annyira vonzónak a háziorvosi pályát. A nehezített 
továbbképzés miatt az alapellátás kompetenciahatárai nem tágulnak olyan mértékben, ahogyan 
azt a 21. századi viszonyok megkövetelnék. Mindennek mentén a lakosság számára nem tudunk 
olyan színvonalú ellátást nyújtani, mint amilyet egyébként a rendelkezésre álló humánerőforrás 
lehetővé tenne, ez pedig szerepet játszik a szakellátás és a fekvőbeteg-ellátás túlterheltségében 
is. 

Mindezen problémák szempontjából jelentős előrelépéssel kecsegtet a licenc intézménye. A 
licenc egy olyan alapos jártasságot kifejező, a szakvizsga szintjét azonban el nem érő tanúsítvány, 
amely nem jogosít önálló szakrendelésre, azonban a meglévő szakmai keretek között kiterjesztett 
tevékenységre igen. A jelenlegi jogszabályi környezet még nem rendel elég egyértelmű 
jogosultságokat és finanszírozást a licencek megszerzéséhez. Bízunk abban, hogy a közeljövőben 
ebből a szempontból is változik a helyzet, a licenc valódi tartalommal telik meg, a megszerezhető 
licenc képzések köre bővül. 
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II. Módszertan 

A licencképzések ismertetéséhez szükséges adatokat a jogszabályi környezet feltérképezésével és 
az egyes képzési formákért felelős intézmények felé történő adatigényléssel szereztük meg. A 
licencvizsgára felkészítő tanfolyamokra vonatkozó adatokat egyrészt az OFTEX (www.oftex.hu) 
rendszerből, másrész a Nemzeti Vizsgabizottság, az orvosi egyetemek és a szakmai szervezetek 
honlapjáról gyűjtöttük ki. A szakorvosi licencvizsgával rendelkező orvosokról az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság Elismerési és Monitoring 
Főosztálya bocsájtotta rendelkezésünkre a szükséges adatokat. A licencek gyakorlati 
jelentőségéről személyes és telefonos megbeszéléseket folytattunk az adott szakterületet jól 
ismerő, és a gyakorlatban is művelő orvosokkal. 

 

III. A szakorvosi licenc fogalma 

„A 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.”1 A magyarországi szakképzés történetében rendeleti szinten először 2012-ben került 
szabályozásra a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok 
egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzése (licencképzése) a 23/2012. (IX. 14.) EMMI 
rendelet keretében.2  

 

IV. Előzmények 

Az ún. licencképzések célja, hogy biztosítsák az egészségügyi ágazatban megjelenő új technológiai 
változásokhoz való folyamatos alkalmazkodást. Egyre nagyobb igény merült fel ugyanis arra, 
hogy bizonyos szakorvosi szakképesítések megszerzését követően lehetőség legyen olyan rövid 
időtartamú szakirányú képzések elvégzésére, amelyek az alap-, illetve ráépített szakvizsgák által 
megszerezhető ismeretekkel le nem fedett területeken nyújtanak a megszerzett 
szakképesítéshez képest többletkompetenciát. Például más szakmák határterületein lehet 
szükség ilyen képzésre, valamint olyan új technikai vagy szakmai eljárások esetében, amelyek 
még nem vonultak be az általános képzési gyakorlatba. A szakirányú szakmai továbbképzést és 
licenc tanúsítvány szerzését szabályozó 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet több éves szakmai és 
szakmapolitikai előkészítő munka eredményeként született meg, és 2012. 10. 14-én lépett 
hatályba.3 

 

 

 
1 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
2 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
3 Nemzeti Jogszabálytár. http://www.njt.hu 
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V. A 23/2012 EMMI rendelet ismertetése 

A licenc képzést a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok 
egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet4 
szabályozza. Ez alapján jelenleg húszféle szakorvosi licenc szerezhető meg, melyek a következők: 

(1) Alvásmedicina szakértője (Szomnológus), (2) Diabetológia, (3) Endoszkópos ultrahang 
vizsgálatok, (4) Felnőtt transoesophagealis echokardiográfia, (5) Felnőtt transtorakális 
echokardiográfia, (6) Foniátria, (7) Gyermekszemészet, (8) Halottvizsgálati szaktanácsadó, (9) 
Hipertonológia, (10) Komplex radiológiai emlődiagnosztika, (11) Lipidológia, (12) Mellkassérültek 
traumatológiai ellátása, (13) Neurointervenció, (14) Neuro-ophtalmológia, (15) Neurosonológia, 
(16) Obezitológia, (17) Palliatív orvoslás, (18) Reumatológiai ultrahang, (19) Szülészeti-
nőgyógyászati ultrahang diagnosztika, (20) Vascularis neurológia.5 

Olyan szakterületen nem adható ki licenc, ahol alap- vagy ráépített képzés keretében 
szakképesítés szerezhető. 

 

A szakorvosi licencek három fajtáját különbözteti meg a rendelet: 

● „a beavatkozási licenc a megszerzett szakképesítéshez kapcsolódóan meghatározott, 
a szakképesítés során el nem sajátítható speciális beavatkozás (beavatkozások) 
elvégzésére jogosít”; 

● “a specializációs licenc valamely szakképesítés részét képező szakterületen, a 
szakképesítés megszerzése során elsajátított ismereteknél bővebb, speciális 
ismeretet, jártasságot biztosító, komplex ismereteket magába foglaló tevékenységi 
kör végzésére jogosít adott szakmai területen”; 

● „az interdiszciplináris licenc két vagy több szakterület határterületét képező, 
speciális ismereteket igénylő, egyetlen szakképesítés által le nem fedett szakmai 
területen történő tevékenység végzésére jogosít.” 6 

 

A szakorvosi licencek a szakirányú szakmai továbbképzést követően licencvizsga megtételével 
szerezhetők meg. A licenc birtokában a szakorvos a „bemeneti követelményként meghatározott 
szakképesítés” (vagyis azon szakvizsga, amire a licencképzés épül) működési nyilvántartási 
időszakához igazodóan, öt éves időtartamban jogosult a licenc birtokában végezhető 
tevékenységek gyakorlására. Az öt éves jogosultsági időszak lejárta után a licenc megújítása 
szükséges. A megújítás kétféle módon történhet: a licenc megújítására irányuló kérelem 
benyújtásával, ha az orvos a tevékenységet a jogosultsági időszak alatt legalább három évig, 

 
4 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
5  3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
6  3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
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legalább havonta, önállóan gyakorolta, vagy ha ez a feltétel nem teljesült, ismételt licencvizsga 
letételével. 7 

2012. 10. 14-i hatályba lépése óta az orvosi licencképzésre vonatkozó 23/2012. (IX. 14.) EMMI 
rendelet összesen kilenc alkalommal került módosításra.8 2013-ban született egy nagyobb 
léptékű módosítás a szakmai szervezetektől és az egyetemektől beérkező, konkrét 
licencképzésekre vonatkozó javaslatok alapján. Ezen módosítások alapján kerültek 
meghatározásra a licencképzések típusai (beavatkozási licenc, interdiszciplináris licenc, 
specializációs licenc – lásd: később), és a tervezetben egyúttal meghatározásra került az első 13 
licencképzés képzési programja.9 Ezt követően 2014-ben kettő, 2015-ben egy, 2016-ban újabb 
négy licenc került be a rendeletbe.10 (lásd: az alábbi táblázatot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
8 Nemzeti Jogszabálytár. http://www.njt.hu 
9 ELŐTERJESZTÉS az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról, Budapest, 
2013. július 
10 Nemzeti Jogszabálytár. http://www.njt.hu 
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Szakorvosi licencek bekerülésének dátuma a vonatkozó 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletbe 

Licenc megnevezése Hatályba lépés dátuma 

Endoszkópos ultrahang vizsgálatok 2013. 11. 20. 

Mellkassérültek traumatológiai ellátása 2013. 11. 20. 

Neurointervenció 2013. 11. 20. 

Neurosonológia 2013. 11. 20. 

Hipertonológia 2013. 11. 20. 

Lipidológia 2013. 11. 20. 

Neuro-ophtalmológia 2013. 11. 20. 

Vascularis neurológia 2013. 11. 20. 

Alvásmedicina szakértője (Szomnológus) 2013. 11. 20. 

Obezitológia 2013. 11. 20. 

Palliatív orvoslás 2013. 11. 20. 

Diabetológia 2013. 11. 20. 

Foniátria 2013. 11. 20. 

Komplex radiológiai emlődiagnosztika 2014. 03. 11. 

Halottvizsgálati szaktanácsadó 2014. 03. 11. 

Gyermekszemészet 2015. 01. 21. 

Reumatológiai ultrahang 2016. 09. 30. 

Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diagnosztika 2016. 09. 30. 

Felnőtt transtorakális echokardiográfia 2016. 09. 30. 
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Felnőtt transoesophagealis echokardiográfia 2016. 09. 30. 

1. táblázat: Szakorvosi licencek bekerülésének dátuma a vonatkozó 23/2012. (IX. 14.) 
EMMI rendeletbe  

 

Háziorvostan szakképesítéssel megszerezhető szakorvosi licencek 

A húszféle szakorvosi licenc közül négy, a diabetológia, a hipertonológia, a palliatív orvoslás és a 
halottvizsgálati szakértő licenc szerezhető meg háziorvostani szakképesítéssel.11 

 

Licenc megnevezése Licenc típusa Képzési idő 

Diabetológia interdiszciplináris 24 hónap 

Hipertonológia interdiszciplináris 24 hónap 

Palliatív orvoslás interdiszciplináris 12 hónap 

Halottvizsgálati szaktanácsadó interdiszciplináris 12 hónap 

2. táblázat: Háziorvostan szakképesítéssel megszerezhető szakorvosi licencek 

 

Összefoglalónk további részében e négy szakorvosi licenc részletes bemutatására koncentrálunk. 

  

VI. A licencek célja, az új kompetenciák és a végezhető tevékenységek a 
háziorvostan szakképesítéssel megszerezhető szakorvosi licencek esetében 

 

Diabetológia 

A Magyar Diabetes Társaság már a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet előtt jelentős lépéseket tett 
a diabetológusképzés hazai megteremtéséért. Már az 1990-es években felismerésre került a 
diabétesz népegészségügyi jelentősége, valamint az, hogy a növekvő prevalencia mérséklése, a 
korai felismerés és a hatékony gondozás speciális ismereteket, és a társszakmákkal történő 
szorosabb együttműködést igényel. A Nemzeti Diabetes program első változata már 1991-ben 
elkészült, és több alkalommal is átdolgozásra, korszerűsítésre került, de tartalma a szükséges 
anyagi erőforrások hiányában nem tudott megvalósulni. Legújabb változata 2011-ben készült el. 
Közben a Magyar Diabetes Társaság az eredeti program számos elemét megvalósította saját 
erőből: megalakult a Társaság Oktatási, Minősítő és Koordinációs Bizottsága, és kidolgozták a 

 
11 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 



EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”             

 

10 

speciális diabetológiai jártasság elismerését szolgáló „Magyar Diabetes Társaság diabetológus 
orvosa” minősítést (amit ugyancsak licencnek neveztek) a cím megszerzésének 
feltételrendszerével és ötévenkénti megújításának komplex rendszerével együtt.12 Ezután került 
bevezetésre az „állami” diabetológia licenc a vonatkozó 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelettel. 

A diabetológia licenc esetében ötféle tevékenységi kört/kompetenciát sorol fel a 23/2012. (IX. 
14.) EMMI rendelet, úgymint 

“(1) hypo- és hyperglikémiás krízisállapotok gyors felismerése, kezelése, 

(2) micro- és macrovasculáris szövődmények felismerése, kezelése, 

(3) terhesdiabetológiai ellátásban, speciális terhesdiabetológiai centrumokba történő 
megküldés megítélésében való jártasság; 

(4) jártasság  

(4a) antidiabetikumok javallatainak, ellenjavallatainak mérlegelésében,  

(4b) törzskönyvileg engedélyezett, finanszírozási rendelkezések szerint lehetséges 
gyógyszerkombinációk megválasztásában, gyógyszerinterakciók kockázatának 
megítélésében,  

(5) a diabétesz ellátáshoz kapcsolódó gondozás, gyógyszeres és gyógyászati segédeszköz 
ellátás lehetőségeinek ismerete.”13 

Hipertonológia 

A Magyar Hypertonia Társaság már az 1990-es években kiemelt feladatának tekintette egy olyan 
hipertónia diagnosztikai és terápiás szakellátási hálózat létrejöttének támogatását, ami egyrészt 
garantált minőségű ellátást biztosít a hipertóniás betegek számára, másrészt lehetővé teszi a 
szakember-utánpótlás rendszerének kiépítését is. Ehhez szükség volt egy országos minősített, 
képesített szakembergárda megteremtésére. A Magyar Hypertonia Társaság „európai szinten is 
úttörő tevékenységet végzett a hipertóniát ellátó szakemberek speciális képesítésének 
kidolgozásában, valamint a képzés és vizsgáztatás rendszerének létrehozásában.”14 A 
hipertonológia licencvizsga letételére 2014 óta van lehetőség ún. interdiszciplináris licenc 
keretében.15 A licencképzés ideje kettő év. Jelentősége, hogy államilag elismert formában 
igazolja az e szakterületen megszerzett elméleti és gyakorlati jártasságot. Magyar Hypertonia 
Társaság 2014-ben felhívásban szorgalmazta a hipertonológia licenc megszerzését a háziorvosok 
és a belgyógyászati területek szakorvosai számára, mivel a 3,5 millióra becsült hipertoniás 
lakosság ellátását csak az alapellátás képes megoldani, amihez speciálisan képzett orvosokra van 
szükség. 2014-es tavaszi kongresszusán a Társaság a hipertonológiával kapcsolatos gyakorlati 
kérdésekről külön szekciót is szervezett. 16 

A hipertonológia licenc megszerzésével ötféle tevékenységi kör/kompetencia került 
meghatározásra a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletben. Ezek a jogosultságok/kompetenciák a 
következők: 

 
12 Nemzeti Diabetes Program. Előszó. Magyar Diabetes Társaság. https://www.doki.net/tarsasag/diabetes/info.aspx?sp=228&web_id= 
13 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
14 Hipertonológusképzés. Magyar Hypertonia Társaság. http://hypertension.hu/docview.aspx?r_id=3739363837 
15 Hipertonológusképzés. Magyar Hypertonia Társaság. http://hypertension.hu/docview.aspx?r_id=3739363837 
16 A Magyar Hypertonia Társaság felhívása. Magyar Hypertonia Társaság. www.hypertension.hu 

https://www.doki.net/tarsasag/diabetes/info.aspx?sp=228&web_id
https://www.doki.net/tarsasag/diabetes/info.aspx?sp=228&web_id
http://www.hypertension.hu/
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„(1) primer és szekunder hipertónia-betegség elkülönítése, a kezelés beállítása, 

(2) a terápiás döntésben a globális szív-érrendszeri kockázatnak és a kockázat 
komponenseinek megfelelő életmódbeli változtatásoknak, valamint az eltérő 
antihipertenzív támadáspontok optimális terápiás hierarchiájának érvényesítése, 

(3) a társbetegségeknek a hipertóniagondozást, a terápiás válaszokat és a beteg 
együttműködését egyaránt módosító, zavaró hatásainak értékelése és azokra való 
hatékony reagálás, 

(4) egyedi kompromisszumok kialakításával a co-morbid és multimorbid, nagy szív- és 
érrendszeri kockázatú hipertóniás betegek esetében az adott egyedi betegségek kezelése, 
gondozása, ellentmondásainak feloldása, 

(5) komplex megközelítésekkel a hipertónia-betegség progressziójának, a célszervi 
szövődmények kialakulásának megelőzése, gátlása, a többszörös betegségeknél a 
hipertónia szempontjából legfontosabb, egyben a többi betegséget legkevésbé rontó 
támadáspontok kiválasztása, a túl-gyógyszerezés elkerülése.”17 

Palliatív orvoslás 
 
A palliatív orvoslás az egész világon egy viszonylag új, de egyre növekvő, gyors fejlődési fázisban 
lévő szakterület, amely a palliatív igényű onkológiai és nem onkológiai betegek számára biztosít 
ellátást. Európán belül számos képzési és tanúsítási program keretében zajlik a szakemberek 
képzése.18 Egyes országokban (pl. az Egyesült Királyságban, Írországban, Máltán, Szlovákiában, 
Lengyelországban) a hazai szakvizsgának megfelelő palliatív végzettség szerezhető, más 
országokban (pl. a Cseh Köztársaságban, Franciaországban, Németországban, Grúziában, 
Litvániában, Romániában) a hazai licencvizsgával egyenértékű végzettséget szerezhetnek az 
orvosok. Legtöbb országban a háziorvosok előtt is nyitva álla lehetőség a palliatív orvoslás szak-, 
illetve licencvizsga letételére. 19 
 
A magyarországi hospice-palliatív ellátás és a szakemberek képzése Európa nyugati részéhez 
viszonyítva, megkésve indult. 1995-ben alakult a mára már közel száz hazai hospice szervezetet 
képviselő Magyar Hospice-Palliatív Egyesület, a hospice ellátás pedig 2004-ben vált a 
társadalombiztosítás által finanszírozott, a betegek számára pedig ingyenes ellátássá. 2004 után 
jelentős fejlődés következett be a hazai hospice-palliatív szakterületen: 2010-ben szakmai 
irányelv készült a terminális állapotú felnőtt és gyermek betegek ellátásáról; 2011-ben 
megkezdte működését az ország két gyermekhospice-háza; 2012-ben Pécsett a PTE ÁOK 
Alapellátási Intézetében megalakult az ország első, és máig egyetlen Hospice-Palliatív Tanszéke. 
2013-ban a rezidensek törzsképzésébe bekerült egy 40 órás palliatív és fájdalomcsillapítási blokk, 
valamint korszerűsödött a hospice-szakápoló OKJ-s képzés. 2014-ben megalakultak az egyetemi 
Palliatív Grémiumok, és lehetővé vált a palliatív orvoslás licenc vizsga letétele; 2016-ban pedig 

 
17 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
18 Centeno, C, Bolognesi D, Biasco G. Comparative Analysis of Specialization in Palliative Medicine Processes Within the World Health Organization 
European Region. Journal of Pain and Symptom Management Vol. 49 No. 5 May 2015. 861-870. 
19 Bolognesi D, Centeno, C, Biasco G. Specialisation in Palliative Medicine for Physicians in Europe 2014. A supplement of the EAPC Atlas of 
Palliative Care in Europe. European Association for Palliative Care (EAPC), 2014. 
http://www.eapcnet.eu/Portals/0/Organization/Development%20in%20Europe%20TF/Specialisation/2014_SpecialisationPMPhysicianInEurope.p
df 

http://www.eapcnet.eu/Portals/0/Organization/Development%20in%20Europe%20TF/Specialisation/2014_SpecialisationPMPhysicianInEurope.pdf
http://www.eapcnet.eu/Portals/0/Organization/Development%20in%20Europe%20TF/Specialisation/2014_SpecialisationPMPhysicianInEurope.pdf


EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”             

 

12 

létrejött a Hospice-Palliatív Szakmai Kollégiumi Tagozat. Jól látható, hogy hazánkban is egyre 
dinamikusabban fejlődő szakterületről van szó, aminek további fejlesztése (beleértve a speciális 
kompetenciával rendelkező szakemberek képzését és a képzés folyamatos fejlesztését) 
elengedhetetlen az egyre növekvő számú palliatív ellátási igényű betegek ellátásának 
biztosításához. 
 
A palliatív orvoslás licencvizsgával rendelkező orvosok által végezhető szakmai tevékenységek 
köreként a következőket határozza meg a rendelet: 
 

„(1) fájdalomanalízis végzése, a fájdalom okának, pathomechanizmusának feltárásával, 

(2) hatékony farmakológiai és non-farmakológiai módszerek alkalmazása, 

(3) egyes szervműködési zavarok esetén megfelelő gyógyszeres kezelési módok 
kialakítása, 

(4) a fájdalmon kívüli testi tünetek értékelése és csillapítása, 

(5) testüregi folyadékgyülemek fizikális vizsgálati módszerekkel való felismerése, ezek 
biztonságos eltávolítása, 

(6) a palliatív onkoterápiák indikációs területeinek ismerete, 

(7) a beteg és a család pszichés támogatása, 

(8) a palliatív sürgősségi állapotok kezelése.”20 

 
Halottvizsgálati szaktanácsadó 
 
A halottvizsgálati szaktanácsadó olyan szakember, akinek szakértelme igénybe vehető a 
halottszemle során rendkívüli haláleseteknél, ha a halál körülményeinek orvosi–kriminalisztikai 
szemléletű vizsgálata szükséges, vagy ha a hatóság nem ért egyet a bejelentővel a halál 
rendkívülisége vonatkozásában. 21 
 
A halottvizsgálati szaktanácsadó úgyszintén interdiszciplináris licenc, képzés ideje 12 hónap. A 
halottvizsgálati szaktanácsadó licenc birtokában megszerezhető új kompetenciák és végezhető 
tevékenységek a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet alapján a következők: 

„(1) állásfoglalás a halál módjára, idejére és feltehető okára vonatkozóan a halottszemle 
során,  

(2) a holttest állapotának vizsgálata és a halál bekövetkezése időpontjának megállapítása, 

(3) a holttesten levő sérülések dokumentálása, 

(4) a holttest ruházatán keletkezett elváltozások összevetése a testen levő sérülésekkel, 

 
20 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzésérő 
21 http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/valtoznak_a_halottvizsgalat_szabalyai 



EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”             

 

13 

(5) közreműködés a holttesten és a környezetében található nyomoknak és 
anyagmaradványoknak a felkutatásában, kiválasztásában, biztosításában és 
rögzítésében, amelyek a haláleset tisztázásához szükségesek és arra jellemzőek lehetnek, 

(6) a helyszínen vagy a holttest környezetében talált tárgyak, anyagok vizsgálata abból a 
szempontból, hogy azok az adott sérülés vagy a halál előidézésére alkalmasak lehettek-e, 

(7) a holttest helyzetének vizsgálata abból a szempontból, hogy a holttest helyzetét 
változtatták-e, a holttest helyzete és az észlelt helyszín megfelel-e az elkövetési módnak és 
az elkövetés helyének, 

(8) a holttest helyszínről való elszállításának felügyelete, 

(9) halottvizsgálati bizonyítvány megfelelő részének kitöltése, 

(10) vér- és vizeletminta vétele a holttestből, 

(11) feljegyzés, lelet készítése.”22 

 

VII. A licenc képzések tartalmi előírásai  

A licencképzés a licenc megszerzését célzó egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés, 
melynek minimális időtartamát, részletes tematikáját a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet rögzíti. 
A képzések elméleti és gyakorlati modulból állnak össze. 23 

A diabetológia licencképzés 24 hónapját rendszeres cukorbeteg-ellátó tevékenységgel kell 
eltölteni. Háziorvosi alap-szakképesítés esetén az alábbi időtartamban és ellátási helyeken: 

● 3 hónapot diabetológiai profilú, szakambulanciát is működtető belgyógyászati 
fekvőbeteg-osztályon, 

● 1 hónapot diabetológiai profilú, szakambulanciát is működtető gyermekgyógyászati 
fekvőbeteg-osztályon, 

● 6 hét gyakorlatot felnőtt diabétesz gondozóhelyen (járóbeteg-ellátásban), 
● 6 hét gyakorlatot gyermek-diabéteszes gondozóhelyen (járóbeteg-ellátásban), 
● 2 hetes gyakorlatot diabéteszes krízisállapot-kezelést folytató osztályon, 
● 2 hetes gyakorlatot diabéteszes nefrológiai ellátást folytató osztályon, 
● 2 hetes gyakorlatot diabéteszes terhes-gondozást végző osztályon és 
● 1 hét gyakorlatot diabéteszes szemészeti gondozást végző részlegen.24 

 

A rendelet a vizsgára bocsátás további feltételeként meghatározza, hogy a képzési idő folyamán 
továbbképzési pontokat szükséges megszerezni az alábbi tevékenységek révén: 

● diabetológiai tárgyú, legalább 10 szabadon választható elméleti továbbképzési pont 
megszerzését biztosító továbbképzésen való részvétellel, illetve előadás tartásával, vagy 

● tudományos tevékenység keretében: 

 
22 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
23 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
24 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
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- diabetológiai témájú PhD fokozat megszerzésével, 
- lektorált szaklapban megjelent diabetológiai témájú közleménnyel, vagy 
- nemzetközi kongresszuson tartott diabetológiai tárgyú előadással, poszterrel.25 

 

A 24 hónapos hipertonológia licenc képzési program keretében 

● 20 hónapot hipertóniás betegek ellátásában és/vagy gondozásában végzett 
tevékenységgel kell tölteni azokon a szakorvosi szakterületeken, melyekkel a licencképzés 
megkezdhető, 

● 4 hónapot pedig minősített hipertónia ellátóhelyen kell teljesíteni, amelynek folyamán az 
alábbi tanfolyamok teljesítésére van szükség: 

- 2 hét endokrinológia, másodlagos hipertónia-kórformák, 
- 2 hét nefrológia, 
- 2 hét kardiológia.26 

 

A vizsgára bocsátáshoz legalább 150 képzési pontot szükséges megszerezni az alábbi 
tevékenységekkel hipertónia témakörben: 

● részvétel a Magyar Hypertonia Társaság teljes kongresszusán, vagy hipertonológiai tárgyú 
minősített szabadon választható elméleti továbbképzésen (40 pont), 

● részvétel regionális központ vagy egyetem által szervezett, hipertónia tárgyú, elméleti 
továbbképzésként minősített tanfolyamon (40 pont), 

● előadás tartása hipertónia témában nemzetközi kongresszuson (előadóként 40 pont, 
társszerzőként 15 pont), 

● előadás tartása hipertónia témában az Magyar Hypertonia Társaság éves kongresszusán 
(előadóként 30 pont, társszerzőként 20 pont), 

● előadás tartása hipertónia témában hazai kongresszuson (előadóként 20 pont, 
társszerzőként 10 pont), 

● egyéb kreditpontszerző, hipertónia tárgyú továbbképző tanfolyamon való részvétel, 
● hipertónia távoktatási programon való részvétel (a megszerzett pontok függvényében 

minimum 30 pont), 
● lektorált nemzetközi folyóiratban, hipertónia témájú közlemény (első szerzőként 60 pont, 

társszerzőként 30 pont), 
● lektorált hazai folyóiratban hipertónia témájú közlemény (első szerzőként 40 pont, 

társszerzőként 20 pont).27 
 

A palliatív orvoslás licencképzés időtartama 12 hónap, ebből az elméleti képzés 80 órát tesz ki. Az 
elméleti képzés és a vizsga szakmai tartalma a következő témakörökre terjed ki: 

● „palliatív ellátás alapjai, szemlélet, gyakorlat, ellátási formák, 
● onkológia alapjai, végállapotú onkológiai betegek ellátása, 

 
25 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
26 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
27 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
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● a végállapotú máj-, vese-, tüdő- és szívbetegek ellátása, 
● a végállapotú neurológiai, neurodegeneratív betegek ellátása, 
● gyógyszertani ismeretek, 
● fájdalomcsillapítás, speciális fájdalomformák, 
● neurológia alapjai, neurológiai tünetek, 
● légúti tünetek, 
● kardiológiai tünetek, 
● gastrointestinalis tünetek, 
● urológiai tünetek, 
● nőgyógyászati tünetek, 
● pszichiátriai tünetek, 
● bőrtünetek, 
● paraneoplasztikus szindrómák, 
● agonális időszak, 
● sürgősségi ellátás, 
● kommunikáció beteggel, családdal, 
● etikai ismeretek, 
● normál, komplikált gyász, 
● pszichoszociális támogatás, 
● spiritualitás, 
● vallási, kulturális szempontok, 
● szervezéstani alapismeretek, 
● teammunka, kiégés megelőzése.”28 

  

A gyakorlati képzés hossza 11,5 hónap, amiből 

● 3 hónap gyakorlat hospice bennfekvő részlegen, 
● 2 hónap onkológiai gyakorlat, 
● 6 hét belgyógyászati gyakorlat, 
● 1 hónap hospice otthoni ellátásban való részvétel, 
● 1 hónap aneszteziológiai gyakorlat fájdalomambulancián, 
● 1 hónap neurológiai gyakorlat, 
● 2 hét sebészeti gyakorlat, 
● 2 hét pszichiátriai gyakorlat, 
● 2 hét urológiai gyakorlat, 
● 2 hét fül-orr-gégészeti gyakorlat.29 

 

A palliatív orvoslás licenc vizsgára bocsátás feltételei: 

● az elméleti képzés lezárása vizsgával, 
● gyermekhospice ellátó egységben tett szakmai látogatás, 
● négy önálló eset feldolgozása, ismertetése.30 

 
28 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
29 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
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A halottvizsgálati szaktanácsadó licencképzés időtartama 12 hónap, ebből elméleti képzés: 60 
óra.  

A képzés és vizsga szakmai tartalma: 

● Elméleti képzés három nagy témakör köré épül: 
- halottvizsgálati szakmai ismeretek (20 óra), 
-  jogi ismeretek (20 óra), 
- kriminalisztikai ismeretek (20 óra). 

 
A 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet rögzíti, hogy az elméleti képzés 

● halottvizsgálati szakmai ismeretek blokk tárgyköreinek részletes tartalmát a szakmai 
kollégium igazságügyi orvostan orvosszakértés és biztosítási orvostan tagozata, 

● a jogi ismeretek blokk tárgyköreinek tartalmát az igazságügyért felelős miniszter, 
● a kriminalisztikai ismeretek blokk tárgyköreinek részletes tartalmát a rendészetért felelős 

miniszter, határozza meg.31 
„Az egyes, meghatározott képzési blokkok egységes szerkezetbe foglalásáról a szakmai kollégium 
igazságügyi orvostan, orvosszakértés és biztosítási orvostan tagozata gondoskodik.”32 

  

A gyakorlati képzés során négy területen kell jártasságot szerezni: 

● 25 esetben szükséges hatósági boncolásokon részt venni, 
● 25 esetben kell helyszíni szemlén részt venni rendkívüli halál esetében, 
● 5 alkalommal kell háziorvosi ügyelet keretében halottvizsgálaton részt venni (kivéve, ha a 

jelölt rendelkezik háziorvosi szakvizsgával), 
● a közvetlen vizsgára bocsátás további előfeltétele egy halottvizsgálati bizonyítvány, 

valamint egy halottvizsgálati adatlap hibátlan kitöltése. 
 

VIII. Szakorvosi licencképzési tanfolyamok 

A szakorvosi licencképzési tanfolyamokra vonatkozó adatokat egyrészt az OFTEX (www.oftex.hu) 
rendszerből, másrész a Nemzeti Vizsgabizottság, az egyetemek és a szakmai szervezetek 
honlapjáról gyűjtöttük ki.  

Diabetológia licencképzési tanfolyamok 

A szakorvosi licencképzési tanfolyam díja 2017-től egységesen lett meghatározva a négy orvosi 
egyetem által: 23 000 Ft/hó összegben. A diabetológia licencképzés esetében két éves képzési 
időből 12 hónap már letöltött idő beszámítható, így ezen időszakra a képzési díjat nem kell 
megfizetni. A Magyar Diabetes Társaság a hat hónapos képzési költséget befizetők számára – 

 
30 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
31 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
32 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
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pályázat keretében – a következő hat havi díjat átvállalja.33 A 2017. szeptember 5-én közzétett 
felhívás szerint a pályázat feltétele, hogy a jelentkező megfeleljen a diabetológiai licencképzés 
bemeneti feltételeinek, diabetológiai tárgyú tevékenységéből 12 hónap méltányosságból 
beszámítható a képzés idejébe, illetve 6 hónap (vagy méltányosság híján 18 hónap) önköltségét 
már fedezte. E feltételek teljesülése esetén vállalja át a Magyar Diabetes Társaság az utolsó 6 
hónap képzési költségét. A pályázatokat a Magyar Diabetes Társaság Országos Minősítő és 
Koordinációs Bizottsága elnökének folyamatosan lehet benyújtani. 34 

A tanfolyamok órarendjéről és az előadások részletes tematikájáról nyilvánosan hozzáférhető 
leírásokat nem találtunk.  
A licencképzés lefolytatásának személyi és tárgyi feltételeit, valamint a gyakorlati képzőhelyek 
követelményeinek meghatározását a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet tartalmazza.35 (Lásd: az 
alábbi összefoglaló táblázatot.) 
 

Elméleti képzés személyi 
feltételei 

Gyakorlati képzés 

Személyi feltételek Tárgyi feltételek 

·  A Magyar Diabetológiai 
Társaság által elismert 
legalább 10 éves 
diabetológiai gyakorlattal 
rendelkező szakorvos 

·   Két belgyógyász vagy 
gyermekgyógyász 
szakképesítéssel rendelkező 
szakorvos, amelyből legalább 
egy rendelkezzen 
diabetológiai licensszel vagy a 
Magyar Diabetológiai 
Társaság által elismert 
legalább 10 év diabetológiai 
területen szerzett gyakorlattal 

·  Diabetológiai szakasszisztens 

·  Dietetikus 

·  Konziliáriusként 
diabetológiában jártas 
nefrológus, szemész, szülész 
és nőgyógyász, sebész, 
angiológus szakember 

·   Diabetológiai 
szakrendelésre vagy 
szakambulanciára 
vonatkozóan kiadott 
érvényes működési 
engedély 

·   Antropometriás 
meghatározás eszközei 

·   Gyors vércukor-
meghatározó készülékek 

·   Vérnyomásmérő 

·   Hangvilla 

·   Kardiovaszkuláris 
vizsgálati eszközök 

·  A hosszú távú anyagcsere-
vezetés ellenőrzését és a 
szövődmények korai 
felismerését rendszeresen 
biztosító laboratóriumi 

 
33 Tájékoztató a diabetológiai licencképzésről. Magyar Diabetes Társaság. http://www.diabet.hu/hirek.aspx?&nid=84013&archiv=1 
34 Az MDT pályázata a diabetológiai liszenszképzés támogatására. Magyar Diabetes Társaság. 
https://www.doki.net/tarsasag/diabetes/hirek.aspx?web_id=6BB5D9BFCC3BA6B&&nid=86338&cid=32 
35 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 

http://www.diabet.hu/hirek.aspx?&nid=84013&archiv=1
https://www.doki.net/tarsasag/diabetes/hirek.aspx?web_id=6BB5D9BFCC3BA6B&&nid=86338&cid=32
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háttér 

3. táblázat: A diabetológia licencképzés személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó 
előírások36 

A Semmelweis Egyetem honlapján közzétette az egyes szakorvosi licencképzések akkreditált 
képzőhelyeit. A diabetológia licencképzés esetében háziorvosok számára akkreditált képzőhelyek 
száma Budapesten 19, vidéken (Székesfehérváron, Veszprémben, Győrben, Dunaújvárosban) öt. 
Az egyes akkreditált képzőhelyeken – nagyságtól függően – 1–5 fő töltheti le az előírt gyakorlati 
modulokat, a legjellemzőbb azonban az, hogy helyenként két-két főt fogadnak.37 A diebetológia 
licencképzés vezetője a Pécsi Tudományegyetemen Prof. Dr. Wittmann István (PTE KK II. sz. 
Belgyógyászati Klinika és NC),38 a Debreceni Egyetemen Dr. Balogh Zoltán grémiumvezető,39 a 
Szegedi Tudományegyetemen Dr. Várkonyi Tamás, a Semmelweis Egyetemen Prof. Dr. Kempler 
Péter.40  

Hipertonológia licencképzési tanfolyamok 
 
A szakorvosi licencképzési tanfolyam díja 2017-től egységesen lett meghatározva a négy orvosi 
egyetem által: 23 000 Ft/hó összegben. Az elméleti és gyakorlati képzés személyi és tárgyi 
feltételeit, és a gyakorlati képzőhelyek követelményeinek meghatározását a 23/2012. (IX. 14.) 

 
36 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
37 Licencképzés. Akkreditált képzőhelyek. http://semmelweis.hu/aok/egyeb-kepzesek/licenckepzes/ 
38 Licencképzés vezetők. PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ. http://szti.pte.hu/content/licenckepzes-vezetok 
39 Megszerezhető licencvizsgák. https://aok.unideb.hu/hu/szak--es-tovabbkepzes/szakkepzes/licenc/megszerezheto-licenc-vizsgak 
40 Licence képzés. Grémium vezetők. http://www.med.u-szeged.hu/oktatas/szakkepzes/licence-kepzes 

http://semmelweis.hu/aok/egyeb-kepzesek/licenckepzes/
http://szti.pte.hu/content/licenckepzes-vezetok
https://aok.unideb.hu/hu/szak--es-tovabbkepzes/szakkepzes/licenc/megszerezheto-licenc-vizsgak
http://www.med.u-szeged.hu/oktatas/szakkepzes/licence-kepzes
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EMMI rendelet e licenc esetében is részletesen felsorolja.41 (Lásd: az alábbi összefoglaló 
táblázatot.) 

Elméleti képzés személyi 
feltételei 

Gyakorlati képzés 

Személyi feltételek Tárgyi feltételek 

·Hipertonológia licensszel 
rendelkező szakorvos 

vagy 

· A Magyar Hipertonia 
Társaság által elismert 
legalább 10 éves 
hipertonológiai 
gyakorlattal rendelkező 
szakorvos 

· A hipertónia 
diagnosztikájában, 
kezelésében, a hipertóniás 
betegek gondozásában 
jártasságot szerzett 
belgyógyász szakorvos 

és 

· Szakkonzíliumi háttér 

·   Fekvőbeteg háttér 

·   Laboratóriumi háttér 

·   6 vagy 12 csatornás EKG 
készülék 

·   Oszcillometriás 
hitelesített 
vérnyomásmérő 
(különböző méretű 
mandzsettával) 

·   24 órás vérnyomás 
monitor (ABPM) 

4. táblázat: Hipertonológia licencképzés személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó 
előírások42  
 

A hipertonológia licencképzés vezetője a Pécsi Tudományegyetemen Prof. Dr. Kovács Tibor József 
(PTE KK II. sz. Belgyógyászati Klinika és NC),43 a Debreceni Egyetemen Dr. Páll Dénes 
grémiumvezető,44 a Szegedi Tudományegyetemen Prof. Dr. Ábrahám György, a Semmelweis 
Egyetemen Prof. Dr. Kiss István.45 

 

Palliatív orvoslás licencképzési tanfolyamok 
 
A palliatív orvoslás szakorvosi licencképzési tanfolyamok idejét, szervezőit, a tanfolyami órák 
számát, a képzéseken megtartott előadások számát, a képzés díját, valamint a képzést szabadon 
választható akkreditált tanfolyamként elvégezhető célcsoportok számát és az akkreditációs 
pontokat a következő táblázat mutatja be.  
  

 
41 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
42 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
43 Licencképzés vezetők. PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ. http://szti.pte.hu/content/licenckepzes-vezetok 
44 Megszerezhető licenc vizsgák.https://aok.unideb.hu/hu/szak--es-tovabbkepzes/szakkepzes/licenc/megszerezheto-licenc-vizsgak 
45 A SOTE honlapján található ismertető erre vonatkozó információt nem tartalmaz. 

http://szti.pte.hu/content/licenckepzes-vezetok
https://aok.unideb.hu/hu/szak--es-tovabbkepzes/szakkepzes/licenc/megszerezheto-licenc-vizsgak
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Palliatív orvoslás szakorvosi licencképzési tanfolyamok 

Képzés címe 
S

ze
m

es
zt

er
 

E
g

y
et

em
 

S
ze

rv
ez

ő
 

N
a

p
o

k
 s

z
á
m

a
 

T
a

n
fo

ly
a

m
i 

ó
rá

k
 

sz
á

m
a
 

E
lő

a
d

á
so

k
 s

z
á
m

a
 

C
él

cs
o

p
o

rt
o

k
 

M
eg

je
g

y
zé

se
k

 

Palliatív 

licenc 

tanfolyam, 

2015 

2015. 

II. félév 

Semmelweis 

Egyetem Szak- 

és Továbbkép-

zési 

Igazgatóság 

Semmelweis 

Egyetem 

Családorvosi 

Tanszék 

10 80 45 

13 célcsoport 

számára szabadon 

választható 

akkreditált 

tanfolyam 

A tanfo-

lyam 

elmaradt 

Palliatív 

orvoslás 

licenc vizsga 

felkészítő 

tanfolyam 

2015. 

II. félév 

PTE ÁOK 

Szak- és 

Továbbképző 

Központ 

PTE 

Alapellátási 

Intézet 

4 40 24 

21 célcsoport 

számára szabadon 

választható 

akkreditált 

tanfolyam (28 pont) 

Díj: 

20.000 Ft 

A tanfo-

lyam 

elmaradt 

Palliatív 

orvoslás 

licenc vizsga 

felkészítő 

tanfolyam 

2016. I. 

félév 

PTE ÁOK 

Szak- és 

Továbbképző 

Központ 

PTE 

Alapellátási 

Intézet 

4 40 25 

19 célcsoport 

számára szabadon 

választható 

akkreditált 

tanfolyam (50 pont) 

Díj: 

20.000 Ft 

A tanfo-

lyam 

elmaradt 

Palliatív 

licenc 

tanfolyam, 

2016 

2016. 

II. félév 

Semmelweis 

Egyetem Szak- 

és Továbbkép-

zési 

Igazgatóság 

Semmelweis 

Egyetem 

Családorvosi 

Tanszék 

10 80 39 

1 célcsoport 

(klinikai onkológia) 

számára szabadon 

választható 

akkreditált 

tanfolyam (50 pont) 

Díj: 

60.000 Ft 

Palliatív 

orvoslás 

licenc vizsga 

felkészítő 

tanfolyam 

2016. 

II. félév 

PTE ÁOK 

Szak- és 

Továbbképző 

Központ 

PTE 

Alapellátási 

Intézet 

4 40 23 

21 célcsoport 

számára szabadon 

választható 

akkreditált 

tanfolyam (50 pont) 

Díj: 

20.000 Ft 

Palliatív 

orvoslás 

licenc vizsga 

felkészítő 

tanfolyam 2. 

2017. I. 

félév 

PTE ÁOK 

Szak- és 

Továbbképző 

Központ 

PTE 

Alapellátási 

Intézet 

4 40 24 

20 célcsoport 

számára szabadon 

választható 

akkreditált 

tanfolyam (50 pont) 

Díj: 

20.000 Ft 

Palliatív 

orvoslás 

licenc vizsga 

felkészítő 

tanfolyam 1. 

2017. 

II. félév 

PTE ÁOK 

Szak- és 

Továbbképző 

Központ 

PTE 

Alapellátási 

Intézet 

4 40 25 

21 célcsoport 

számára szabadon 

választható 

akkreditált 

tanfolyam (26 pont) 

Díj: 

20.000 Ft 

Palliatív 

licenc 

tanfolyam, 

2016 

2016. 

II. félév 

Semmelweis 

Egyetem Szak- 

és Továbbkép-

zési 

Igazgatóság 

Semmelweis 

Egyetem 

Családorvosi 

Tanszék 

10 80 39 

1 célcsoport 

(klinikai onkológia) 

számára szabadon 

választható 

akkreditált 

tanfolyam (50 pont) 

Díj: 

60.000 Ft 

 

5. táblázat: Palliatív orvoslás szakorvosi licencképzési tanfolyamok 
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A kézirat leadása után értesültünk arról, hogy a 2017-es év II. félévében a Semmelweis Egyetem 
is tartott 80 órás tanfolyamot, 2017. szeptember 25–29. és október 9–13. között. 10 nap, 80 óra, 
39 előadás és szeminárium, 2 óra tesztvizsga. A képzés díja: 60 000 Ft volt. 

A képzések részletes órarendjét áttekintve megállapítható, hogy a tanfolyamok a rendeletben 
meghatározott tematika alapján részletesen végigvették az orvosi, valamint az egyéb (etikai, jogi, 
kommunikációs, finanszírozási, menedzsment stb.) témaköröket, továbbá – tanfolyamonként 
eltérő tartalommal és óraszámban – kommunikációs csoportfoglalkozásokra, esetismertetésekre 
és konzultációkra is sor került.  
 

A palliatív orvoslás licencképzés személyi és tárgyi feltételeire vonatkozóan a 23/2012. (IX. 14.) 
EMMI rendelet nem határoz meg előírásokat. 

A Semmelweis Egyetem a palliatív orvoslás licenc esetében is közzétette honlapján a gyakorlati 
képzés akkreditált képzőhelyeit. E listán összesen 45 képzési hely szerepel, 34 budapesti és 11 
vidéki. Az egyes képzőhelyek általában 2–3 főt fogadnak, de néhány képzőhelyen 5–10 fő is 
elvégezheti a gyakorlati képzési modulokat.46 A palliatív orvoslás licencképzés vezetője a Pécsi 
Tudományegyetemen Dr. Csikós Ágnes (PTE ÁOK Alapellátási Intézet),47 a Semmelweis 
Egyetemen Prof. Dr. Kalabay László (ÁOK Családorvosi Tanszék),  a Debreceni Egyetemen Dr. 
Horváth Zsolt grémiumvezető. 48, 49, 50  

 

Halottvizsgálati szaktanácsadó licencképzési tanfolyamok 
 
A szakorvosi licencképzési tanfolyam díja 2017-től egységesen lett meghatározva a négy orvosi 
egyetem által: 23 000 Ft/hó összegben. A tanfolyamok órarendjéről és az előadások részletes 
tematikájáról nyilvánosan hozzáférhető leírásokat nem találtunk.  
 
A halottvizsgálati szaktanácsadó licencképzés személyi és tárgyi feltételeit és a gyakorlati képzés 
megtartásának feltételeit a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet rögzíti.51 
 

 

 

 

 

 

 

 
46 Licencképzés. Akkreditált képzőhelyek. http://semmelweis.hu/aok/egyeb-kepzesek/licenckepzes/ 
47 Licencképzés vezetők. PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ. http://szti.pte.hu/content/licenckepzes-vezetok 
48 Megszerezhető licenc vizsgák.https://aok.unideb.hu/hu/szak--es-tovabbkepzes/szakkepzes/licenc/megszerezheto-licenc-vizsgak 
49 A SOTE és a Szegedi Tudományegyetemen honlapján található ismertető erre vonatkozó információt nem tartalmaz.  
50 A Semmelweis Egyetemen a Családorvosi Tanszék honlapja is tartalmaz a palliatív licencképzéssel kapcsolatos információkat (www. 
http://csot.semmelweis.hu/palliativ-orvoslas-licenc/palliativ-orvoslas-licenc-oktatasi-anyagok/). 
51 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 

http://semmelweis.hu/aok/egyeb-kepzesek/licenckepzes/
http://szti.pte.hu/content/licenckepzes-vezetok
https://aok.unideb.hu/hu/szak--es-tovabbkepzes/szakkepzes/licenc/megszerezheto-licenc-vizsgak
http://csot.semmelweis.hu/palliativ-orvoslas-licensz/palliativ-orvoslas-licensz-oktatasi-anyagok/
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Halottvizsgálati szaktanácsadó licencképzés személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó előírások 
52 

A képzés személyi feltételei A képzés tárgyi feltételei 

· A képzés vezetője tudományos 
minősítéssel és igazságügyi orvostani 
szakvizsgával, valamint 10 év igazságügyi 
orvostan területen szerzett gyakorlattal 
rendelkező személy 

· A képzésben oktatóként biztosítani kell az 
igazságügyért felelős miniszter által 
kijelölt, a rendelet 8. § (5a) bekezdés b) 
pontjában foglalt feltételeknek megfelelő 
szakemberek részvételét, azzal, hogy a 
kijelölésnél a 8. § (5c) bekezdését is 
megfelelően alkalmazni kell 

· A képzésben oktatóként biztosítani kell a 
rendészetért felelős miniszter által kijelölt 
szakemberek részvételét 

·   A tutoroknak igazságügyi orvostani 
szakvizsgával, és legalább 5 éves 
igazságügyi orvostan területen szerzett 
gyakorlattal kell rendelkezniük 

·   A gyakorlati képzőhelyek elvárásainak 
azon intézmények felelnek meg, amelyek 
rendszeresen végzik rendkívüli 
halálesetekben elhunytak boncolását 

· A helyszíni vizsgálatok tekintetében 
képzőhely: Nemzeti Szakértői és Kutató 
Központ 

6. táblázat: Halottvizsgálati szaktanácsadó licencképzés személyi és tárgyi feltételeire 
vonatkozó előírások 53 

 

A halottvizsgálati szaktanácsadó licencképzés vezetője a Pécsi Tudományegyetemen Dr. Könczöl 
Franciska (PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet),54 a Semmelweis Egyetemen Dr. Dósa Ágnes 
grémiumvezető (ÁOK Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet), a Debreceni Egyetemen Dr. 
Herczeg László grémiumvezető,55 a Szegedi Tudományegyetemen Dr. Kereszty Éva.56, 57 

 

 

 

 
52 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
53 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
54 Licencképzés vezetők. PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ. http://szti.pte.hu/content/licenckepzes-vezetok 
55 Megszerezhető licenc vizsgák. https://aok.unideb.hu/hu/szak--es-tovabbkepzes/szakkepzes/licenc/megszerezheto-licenc-vizsgak 
56 Licencképzés. Grémium vezetők. http://www.med.u-szeged.hu/oktatas/szakkepzes/licence-kepzes 
57 A SOTE honlapján található ismertető erre vonatkozó információt nem tartalmaz.  

http://szti.pte.hu/content/licenckepzes-vezetok
https://aok.unideb.hu/hu/szak--es-tovabbkepzes/szakkepzes/licenc/megszerezheto-licenc-vizsgak
http://www.med.u-szeged.hu/oktatas/szakkepzes/licence-kepzes
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IX. Licencvizsga 

A licencképzést biztosító tanfolyam elvégzése után a licencvizsgára a Nemzeti Vizsgabizottságnál 
kell bejelentkezni. Az első szakorvosi licencvizsgákra 2014-ben került sor. Ekkor, az első vizsgák 
alkalmával, egyszeri kivételes eljárásban lehetőség volt a 23/2012. EMMI rendelet alapján a 
korábbi teljesítés érvényesítésével vizsgát tenni.  
 
A licencképzés teljesítésének igazolására képzés nélkül két esetben volt lehetőség:  

1) ha a vizsgára jelentkező orvos a licenc tartalmával megegyező kompetenciabővítő 
továbbképzést elvégezte, és ez a kompetenciabővítő továbbképzés tartamában és a 
megszerzett ismeretanyag tekintetében megfeleltethető a licencképzés során 
elsajátítandó tevékenységeknek, vagy 

2) ha a vizsgára jelentkező orvos az adott szakterületen legalább a licencképzés időtartama 
háromszoros idejének megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezett. 58  

 
Valamennyi esetben a bemeneti követelmények teljesítésének ellenőrzése után abszolutórium 
kiállítására került sor, és ezután vált lehetségessé a licencvizsgára történő jelentkezés a Nemzeti 
Vizsgabizottságnál.59 
 

Az első licencvizsgák előkészítésekor jelentkező probléma volt a költségvonzatok tisztázatlansága. 
A licencvizsgához szükséges igazolások kiadásáért az egyetemek adminisztrációs díjat terveztek 
kérni, amelyet 60 000 Ft-ban határoztak meg licencenként. Mivel a vizsga az összes költségével 
együtt – különösen egyszerre több licenc megszerzése esetében – jelentős anyagi terhet rótt 
volna az orvosokra, a Magyar Diabetes Társaság elnöke levelet írt az egyetemek oktatási 
dékánhelyetteseinek, és tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetékeseit. Az 
egyeztetéseket követően az a döntés született, hogy valamennyi egyetem díjmentesen állítja ki a 
szükséges igazolásokat. 60, 61 
 
A szakorvosi licencvizsgákra vonatkozó, jelenleg érvényben lévő előírásokat a hatályban lévő 
23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet meghatározza meg. A licencvizsgákkal kapcsolatos szervezési és 
adminisztratív feladatokat az Állami Egészségügyi Ellátó Központon belül a Nemzeti 
Vizsgabizottság végzi. A Nemzeti Vizsgabizottság évente két alkalommal (február 15-éig és 
augusztus 15-éig) közzéteszi honlapján a következő félévre vonatkozó vizsganaptárt. A szakorvosi 
licencvizsgára a Nemzeti Vizsgabizottságnál kell bejelentkezni, és a jelentkezéshez mellékelni kell 
a rendeletben felsorolt dokumentumokat, valamint a vizsgadíj (30 000 Ft) befizetéséről szóló 
igazolást. 62 
 
 

 
58 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
59 Folyamatábra. Nemzeti Vizsgabizottság. https://www.enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/licenc-vizsganaptar 
60 Elnöki levél. Magyar Diabetes Társaság. http://diabet.hu/hirek.aspx?nid=36819&archiv=1 
61 Változás a licenc vizsgával kapcsolatos költségekben. Magyar Diabetes Társaság. http://www.diabet.hu/hirek.aspx?nid=37776&archiv=1 
62 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 

https://www.enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/licenc-vizsganaptar
http://diabet.hu/hirek.aspx?nid=36819&archiv=1
http://www.diabet.hu/hirek.aspx?nid=37776&archiv=1
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A licencvizsga háromtagú vizsgabizottság előtt zajlik. A 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet alapján 
vizsgáztatók az alábbi követelménynek megfelelő személyek lehetnek:  

● a felsőoktatási intézmény kinevezett, az adott licensszel rendelkező egyetemi tanára, 
● a miniszter63 (egészségügyért felelős államtitkár) által legfeljebb négy éves időtartamra 

felkért, az adott licenccel rendelkező gyakorlati szakember.  
 

A halottvizsgálati szaktanácsadó licenc vizsgabizottságának összetételére eltérő szabályozást 
tartalmaz a rendelet. A bizottság összetétele:  

● a vizsgabizottság elnöke, 
● vizsgabizottsági tagok: 

o egy jogász végzettséggel és jogi szakvizsgával rendelkező, a büntetőjog, a 
közigazgatási jog, vagy az igazságügyi szakértéssel kapcsolatos joganyag területén 
legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező személy, 

o egy, a kriminalisztikai szakterületen szakmai tapasztalattal rendelkező személy. 
 
A vizsgabizottságok tagjainak felkérése a Nemzeti Vizsgabizottság hatásköre és feladata.  
 
A vizsgabizottság a vizsgázó teljesítményét az adott licenc vonatkozásában a licencképzés és a 
licencvizsga szakmai tartalma alapján „kiválóan megfelelt”, „megfelelt” vagy „nem megfelelt” 
minősítéssel értékeli. Sikertelen vizsga esetén ismétlővizsgát kell tenni, és ekkor a 30 000 Ft-os 
vizsgadíjat újra meg kell fizetni.64  
 
A vizsgázó a tanúsítvány kiállítását követően jogosult az adott licenc birtokában végezhető 
tevékenység folytatására. A vizsga sikeres letétele egyúttal a szabadon válaszható elméleti 
továbbképzésként a szakorvos továbbképzési kötelezettségének teljesítésébe is beleszámít. 65 
 
A vizsgák tartalmára és menetére vonatkozóan a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet, a Nemzeti 
Vizsgabizottság hivatalos honlapja, valamint az egyetemek és a szakmai szervezetek weboldala 
közöl információkat.  
 
A diabetológia licencvizsga egységes, 21 tételből álló tételsora megtalálható a Nemzeti 
Vizsgabizottság honlapján.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
63 A hatályos rendeletben a miniszter megnevezés szerepel. 
64 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
65 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
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Diabetológia licencvizsga egységes tételsora66  
 

1. ábra: Diabetológia licencvizsga egységes tételsora 

 
  

 
66 Diabetológia licencvizsga egységes tételsora. Nemzeti Vizsgabizottság. https://www.enkk.hu/files/2o17/nvb/licenc/diabetologia_egyseges.pdf 

https://www.enkk.hu/files/2o17/nvb/licenc/diabetologia_egyseges.pdf
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A palliatív orvoslás licencvizsga tételsora 65 tételből áll (lásd: a következő felsorolásban). 
 
Palliatív orvoslás licencvizsga egységes tételsora67 

1. Ismertesse a palliatív és hospice ellátás fogalmát, a hospice mozgalom történetét, filozófiáját, a hospice 
alapelveket! 

2. Ismertesse a hazánkban működő palliatív ellátási formákat, a palliatív ellátási formák igénybevételének 
módját, kritériumrendszerét és dokumentációs kötelezettségeit! 

3. Ismertesse a palliatív ellátás hazai finanszírozási rendszerét és a civil erőforrások, önkéntesek szerepét a 
palliatív ellátásban! 

4. Ismertesse a hospice és palliatív ellátás hazai törvényi és rendeleti hátterét! 
5. Mutassa be a team munka jelentőségét a palliatív ellátásban, ismertesse a hospice team tagjait és 

feladatkörüket, kompetenciájukat! 
6. Foglalja össze a súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók pszichoszociális terhelésének 

összetevőit, a kiégés tüneteit és a megelőzés, támogatás módszereit! 
7. Ismertesse a súlyos állapotú beteggel és családjával, valamint a haldokló beteggel való kommunikáció 

szempontjait és alapvető módszereit! 
8. Ismertesse a rossz hírek közlésének lépéseit, lehetséges hibákat és elkerülési lehetőségeit! 
9. Ismertesse a családi megbeszélések jelentőségét, célját és levezetésének lépéseit! 
10. Ismertesse a főbb betegjogokat az Egészségügyi Törvény alapján, a beteg autonómiájának elvét, a beteg és 

hozzátartozók felvilágosításának főbb elveit, a tájékoztatáson alapuló beleegyezést és a kezelés 
visszautasításának jogát! 

11. Mutassa be az eutanázia, a palliatív szedálás és a hospice/palliatív ellátás közötti különbségeket! 
12. Ismertesse a haldoklás pszichológiai stádiumait és az ennek megfelelő pszichés támogatás főbb elemeit! 
13. Ismertesse a halállal kapcsolatos attitűdöket, rítusokat és ismertesse ezek jelentőségét! 
14. Ismertesse a beteg és család szükséglet és állapot felmérésének fontosságát, eszközeit! 
15. Ismertesse a prognózis problematikáját, a prognosztikai tényezőket és azok interpretálását! 
16. Ismertesse a fájdalom típusait, komplexitását, mérési lehetőségeit és a fájdalom anamnézis felvételének 

módszerét! 
17. Ismertesse a neuropathiás fájdalom legfőbb ismérveit, patomechanizmusát, felosztását és felismerésének 

diagnosztikus lehetőségeit! 
18. Ismertesse az egyes antineuropathiás szerek hatásmechanizmusát, mellékhatásprofilját és fontosabb 

interakcióit! 
19. Ismertesse a fájdalom kezelésében alkalmazott adjuváns gyógyszerek hatásait, szerepét! 
20. Ismertesse az opiát rezisztens fájdalomtípusokat és az opioid rotáció indikációját és gyakorlatát egy konkrét 

példán keresztül! 
21. Ismertesse az áttöréses fájdalomformákat és ezek kezelési lehetőségeit! 
22. Ismertesse a fájdalomcsillapítás WHO lépcsőjét, annak változásait. 
23. Ismertesse az egyszerű analgeticumok, NSAID-ok és gyenge opiátok helyét, hatásait, mellékhatásait, 

alkalmazásuk módjait a daganatos fájdalom csillapításában! 
24. Ismertesse az erős opiátok farmakokinetikáját, hatásmechanizmusát és mellékhatásprofilját! 
25. Ismertesse az opiát tolerancia, addikció fogalmát! Ismertesse az erős hatású szerek felírásának alapvető 

szabályait és írjon fel morphin cseppet! 
26. Ismertesse a csontáttétek jelentőségét, diagnózisát, terápiáját! 
27. Ismertesse a palliatív ellátás során gyakrabban alkalmazott invazív fájdalomcsillapító eljárásokat! 
28. Ismertesse a hányinger–hányás okait, jelentőségét és kezelési lehetőségeit a palliatív ellátás során! 
29. Ismertesse a székrekedés okait és kezelési lehetőségeit a palliatív ellátás során! 
30. Ismertesse a bélelzáródás okait és kezelési lehetőségeit a palliatív ellátás során! 
31. Ismertesse a csuklás, ízérzés zavarok, szájszárazság és viszketés okait és kezelési lehetőségeit a palliatív 

ellátás során! 
32. Ismertesse az ascites és oedemák okait és kezelési lehetőségeit a palliatív ellátás során! 
33. Ismertesse az étvágytalanság, cachexia-anorexia szindrómai okait és kezelési lehetőségeit a palliatív ellátás 

 
67 Palliatív orvoslás licencvizsga kérdések.  http://csot.semmelweis.hu/palliativ-orvoslas-licenszvizzsga-kerdesek/ 

http://csot.semmelweis.hu/palliativ-orvoslas-licenszlicenszvizzsga-kerdesek/
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során! 
34. Ismertesse a táplálékfelvétel organikus zavarainak okait és a mesterséges táplálás lehetséges indikációit a 

palliatív ellátás során! 
35. Ismertesse a só- és folyadékháztartás zavarainak és kialakulásának okait, tüneteit és kezelési lehetőségeit a 

palliatív ellátás során! 
36. Ismertesse a daganatos hypercalcaemia okait, prognózisát és kezelési lehetőségeit a palliatív ellátás során! 
37. Ismertesse a köhögés, fulladás, felsőlégúti obstructio okait és kezelési lehetőségeit a palliatív ellátás során! 
38. Ismertesse a palliatív sürgősségi állapotokat, azok ellátásának lehetőségeit! 
39. Ismertesse a haemoptoe, haemoptysis és mellkasi folyadékgyülem okait, kezelési lehetőségeit a palliatív 

ellátás során! 
40. Ismertesse a vizeletürítési zavarok, haematuria és veseelégtelenség okait, kezelési lehetőségeit a palliatív 

ellátás során! 
41. Ismertesse a palliatív ellátás során gyakrabban előforduló infectiókat és ezek diagnosztikáját, kezelési 

lehetőségeit! 
42. Ismertesse a steroid kezelés szerepét, lehetséges jótékony hatásait, mellékhatásait a palliatív ellátás során! 
43. Ismertesse a thrombosis és véralvadás gátlás problémakörét a palliatív ellátásban! 
44. Ismertesse a tumoros sebek kezelésének lehetőségeit! 
45. Ismertesse az agyi áttétek tüneteit, felismerésének és kezelésének lehetőségeit, az agytumorokhoz társuló 

epilepszia kezelési lehetőségeit! 
46. Ismertesse a daganatos betegségek és csontáttétek neurológiai komplikációit, a gerincvelő compressio 

tüneteit, felismerési és terápiás lehetőségeit! 
47. Ismertesse a terminális állapotú neurológiai (Amyotrophiás lateralsclerosis, Parkinson syndroma) és 

neurodegeneratív betegek palliatív ellátásának szempontjait! 
48. Ismertesse a terminális állapotú máj-, vese-, tüdő- és szívbetegek palliatív ellátásának szempontjait! 
49. Ismertesse a szorongás, pánik roham problematikáját és kezelési lehetőségeit a palliatív ellátás során! 
50. Ismertesse a depresszió, suicidum problematikáját és kezelési lehetőségeit a palliatív ellátás során! 
51. Ismertesse a delirium, zavartság okait és kezelési lehetőségeit az életvégi gondozás során! 
52. Ismertesse a palliatív szedáció fogalmát, alkalmazásának indikációját és módját a palliatív ellátás során! 
53. Ismertesse az agonális időszak ellátási szempontjait, a minimál-terápiát! 
54. Ismertesse család támogatását az agonális időszakban (gyakorlati és pszichés)! 
55. Ismertesse az alternatív gyógyszerbeviteli módok lehetőségeit, nyelési képtelenség, hányás és agonizáló 

betegek esetében! 
56. Ismertesse a paraneoplasticus syndromákat és jelentőségüket a palliatív ellátás során! 
57. Ismertesse a palliatív ellátás során felmerülő etikai dilemmákat (infekciók kezelése, transzfúzió, parenteralis 

táplálás, az agyi dehydratio felfüggesztése, a tápszonda kérdése, terminális sedatio)! 
58. Ismertesse a palliatív onkológia kezelések lehetőségeit! 
59. Ismertesse a vallás, spiritualitás és kulturális szempontok jelentőségét a palliatív ellátás során! 
60. Ismertesse a normál gyász pszichológiai folyamatát, a depresszió és normál gyász közti főbb különbségeket! 
61. Ismertesse a komplikált gyász típusait, erre hajlamosító tényezőket, valamint a pszichés támogatás és 

kezelés módszereit! 
62. Ismertesse és kritikusan értékelje a komplementer és alternatív kezelési lehetőségeket! 
63. Mutassa be a hospice társadalmi szemléletformálásra irányuló küldetését, ismertesse ennek lehetőségeit! 
64. Ismertesse a pszichoszociális támogatás definícióját, alapelveit és céljait a palliatív ellátás során! 
65. Mutassa be a gyermek- és kamaszkorú családtagok pszichoszociális támogatásának speciális vonatkozásait! 

 
 
A Pécsi Tudományegyetemen a tételsor két részre lett osztva:  

(1) orvosi tételek (16–53. tételek, valamint 55-56. tételek), 
(2) egyéb (etikai, jogi, kommunikációs, finanszírozási, menedzsment stb.) témakörökkel 

kapcsolatos tételek (1–15., 54., 57–65. tételek). 
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A vizsgázóknak mindkét témakörből húznia kell egy-egy tételt a vizsgán, továbbá a 
vizsgabizottság a vizsgára bocsátás feltételeként előírt esettanulmányokról is tesz fel kérdéseket. 
68 

 
A halottvizsgálati szaktanácsadó licencképzés gyakorlati és szóbeli vizsgával zárul:  

● A gyakorlati vizsga  
o írásbeli tesztkérdésekből, valamint  
o „(1) kivetített képek haláloki felismeréséből és (2) rendkívüli halálesetek (korai és 

késői hullajelenségek, élőben és halotton keletkezett külsérelmi nyomok 
elhatárolása) boncteremben történő értékeléséből áll. 

● A szóbeli vizsgán az előre kiadott kérdések részben a jogszabályok ismeretét, részben 
alapvető orvosi és kriminalisztikai ismereteket hivatottak felmérni.” 69 

 

X. Adatok a licencvizsgával rendelkező orvosokról 

A szakorvosi licencvizsgával rendelkező orvosokról az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi 
Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság Elismerési és Monitoring Főosztálya által rendelkezésünkre 
bocsájtott adatok alapján fogalmazhatunk meg megállapításokat.70  

 
A 2014 és 2017. 12. 04. közötti időszakban az Állami Egészségügyi Ellátó Központ illetékes 
főosztályának nyilvántartása szerint 572 orvos tett diabetológia, 173 fő hipertonológia, 107 fő 
palliatív orvoslás, és 3 fő halottvizsgálati szaktanácsadó licencvizsgát.  

 
A következő ábra alapján jól látszik, hogy az orvosok akkor szerezték meg nagy számban a 
licenctanúsítványt, amikor a licencek bevezetésekor még képzés nélkül tehették ezt meg. Azóta a 
vizsgát letevők száma rohamosan csökkent. 

  

 
68 Jegyzőkönyv. Palliatív orvoslás licenc képzéssel kapcsolatos szakmai megbeszélés, 2014. október 9. (kézirat) 
69 3/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről 
70 Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóság Elismerési és Monitoring Főosztálya adatközlése, 2017. 12. 04. 
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A vizsgált négy licencvizsgát letevők száma évenként (2014–2017) 

 

2. ábra: A vizsgált négy licencvizsgát letevők száma évenként (2014–2017) 

(megjegyzés: a lekérdezés időpontja 2017. 12. 04.) 

 

A vizsgált négy licencvizsgára bejelentkező orvosok túlnyomó többsége (81–100%-a) sikeres 
vizsgát tett az elmúlt négy évben. (Lásd: az alábbi táblázatban közölt adatokat.) 

A 2014 és 2017 között diabetológia, hipertonológia, palliatív orvoslás és halottvizsgálati 
szaktanácsadó licencvizsgára jelentkezettek és végzettek száma és aránya 
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Diabetológia 495 494 99,8% 64 59 92,2% 21 17 81,0% 2 2 100,0% 

Hipertonológia 136 135 99,3% 38 36 94,7% 1 1 100,0% 1 1 100,0% 

Palliatív 

orvoslás 
84 84 100,0% 23 18 78,3% 5 5 100,0% 1 0 0,0% 

Halottvizsgálati 

szaktanácsadó 
0 0 - 3 3 100,0% 0 0 - 0 0 - 

7. táblázat: A 2014 és 2017 között diabetológia, hipertonológia, palliatív orvoslás és 
halottvizsgálati szaktanácsadó licencvizsgára jelentkezettek és végzettek száma és aránya  

(megjegyzés: a lekérdezés időpontja 2017. 12. 04.) 
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Az adatelemzés során külön megvizsgáltuk, hogy a négy, háziorvosi szakvizsgával is 
megszerezhető licenc esetében hányan vannak azok, akik 2014 óta megszerezték az adott 
licenceket, és háziorvostan szakvizsgával is rendelkeznek.  

Az 572 diabetológia licencvizsgát tett orvos közül összesen 81 rendelkezik háziorvosi 
szakvizsgával, ami 14,2%-ot jelent. Ahogy a licencvizsgát szerzők összességében, úgy a 
háziorvosok is 2014-ben, az első, egyszeri kivételes eljárásban, a korábbi teljesítés 
érvényesítésével tették le a vizsgát nagyobb számban.  

A 2014 és 2017 között diabetológia licencvizsgát szerzett orvosok száma, és abból azok száma, 
akik háziorvostan szakvizsgával rendelkeznek 

 

 

3. ábra: A 2014 és 2017 között diabetológia licencvizsgát szerzett orvosok száma, és abból 
azok száma, akik háziorvostan szakvizsgával rendelkeznek 

(megjegyzés: a lekérdezés időpontja 2017. 12. 04.) 
 

2014 és 2017. 12. 04. között 173 orvos tett hipertonológia licencvizsgát, és 15%-uk (26 fő) 
rendelkezik háziorvostan szakvizsgával is. Háromnegyedük (19 fő) szintén 2014-ben tette le a 
licencvizsgát.  
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A 2014 és 2017 között hipertonológia licencvizsgát szerzett orvosok száma, és abból azok 
száma, akik háziorvostan szakvizsgával rendelkeznek 

 

 

4. ábra: A 2014 és 2017 között hipertonológia licencvizsgát szerzett orvosok száma, és 
abból azok száma, akik háziorvostan szakvizsgával rendelkeznek 

(megjegyzés: a lekérdezés időpontja 2017. 12. 04.) 
 

A négy vizsgált licenc közül a palliatív orvoslás tanúsítványt megszerzők körében a legmagasabb a 
háziorvosi szakvizsgával rendelkezők aránya. 2014 és 2017 között 107 fő tett palliatív orvoslás 
licencvizsgát, és közülük 26,2%-nak (28 főnek) van háziorvostan szakvizsgája.  
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A 2014 és 2017 között palliatív orvoslás licencvizsgát szerzett orvosok száma, és abból azok 
száma, akik jelenleg* háziorvostan szakvizsgával rendelkeznek 

 

 

* Az adatlekérdezés időpontjában  

5. ábra: A 2014 és 2017 között palliatív orvoslás licencvizsgát szerzett orvosok száma, és abból 
azok száma, akik jelenleg* háziorvostan szakvizsgával rendelkeznek 

(megjegyzés: a lekérdezés időpontja 2017. 12. 04.) 
 

Halottvizsgálati szaktanácsadó licencvizsgát mindössze 3 fő tett 2014 és 2017 között, és közülük 
senkinek nincs háziorvosi szakvizsgája.  

 

XI. Gyakorlati konzekvenciák: mit ér a licenc ma Magyarországon? 

A szakorvosi licenc bevezetésének célja az volt, hogy biztosítsa a technológiai változásokhoz való 
folyamatos alkalmazkodást, továbbá, hogy rövid időtartamú szakirányú képzéseket nyújtson az 
alap-, illetve ráépített szakvizsgák által megszerezhető ismeretekkel le nem fedett területekre 
vonatkozóan. A bevezetés további szakmai szándéka volt, hogy elismerje a szakvizsgával nem 
rendelkező, az adott szakterületeken dolgozó, speciális szaktudással rendelkező orvosok 
munkáját, és rendeleti szinten szabályozza e kompetenciákat és jogosultságokat. 

A licencképzések bevezetése nem jelent olyasfajta kizárólagosságot, amely alapján csak azok az 
orvosok végezhetnék az egyes a licencek alapját képező tevékenységet, akik ezzel a 
tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ezeket a tevékenységeket a szakképesítése alapján más alap 
szakképesítéssel rendelkező személy is végezhet. A nemzetközi gyakorlat sem egységes e 
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tekintetben. Egyes országokban bizonyos pozíciók betöltésekor előírás a licencvizsgával 
egyenértékű tanúsítvány megléte, máshol csak ajánlott, vagy a későbbiekben válik majd 
kötelezővé, amikor már kellő számban lesznek jelen a betegellátásban az adott végzettséggel 
rendelkező orvosok.71 

A vizsgált szakorvosi licencek gyakorlati jelentőségéről személyes és telefonos megbeszéléseket 
folytattunk olyan orvosokkal (témánként egy-két fővel), akik rendelkeznek 
diabetológia/hipertonológia/palliatív orvoslás licencvizsgával72 és háziorvostan szakvizsgával is, 
jól ismerik az adott területet (pl. grémiumvezetők, országos szakmai szervezetben vezető 
tisztségben tevékenykednek), és a gyakorlatban háziorvosként és/vagy azon a szakterületen 
dolgoznak, amelyre a licenctanúsítványt megszerezték. A megbeszélések az alábbi kérdésekre 
fókuszáltak:  

• Mi a jelentősége a licencvizsgának ma Magyarországon? 

• Milyen gyakorlati haszna van a licencvizsgának (pl. gyógyszerjavaslat, gyógyszerfelírás, 
gyógyszerfelírás magasabb támogatással, gyógyászati segédeszköz javaslat, gyógyászati 
segédeszköz felírás)? 

• Mi az a plusz (kompetencia, jogosultság stb.), amit a licencvizsga hozzáad a háziorvosi 
munkához? 

• Összességében mi a véleménye a szakorvosi licencképzés és licencvizsga hazai 
rendszeréről? 

A gyakorlati tapasztalatok alapján a diabetológia licenc jelentősége, hogy államilag elismeri azt a 
plusz ismeretanyagot és gyakorlati szaktudást, amivel tanúsítványt szerző orvosok rendelkeznek. 
Problémát jelent viszont, hogy a szakmai kompetenciák mellett a diabetológia licenc önmagában 
nem jár plusz jogosultságokkal, pl. gyógyszerrendelés vagy gyógyászati segédeszköz felírása 
tekintetében – ezeket a diabetológia licenccel rendelkező háziorvosok nem írhatják fel saját 
hatáskörben. Szerződött szakellátó helyeken végezhetnek diabetológiai rendelést, és ez 
különösen nagy jelentőséggel bír azokban a vidéki egészségközpontokban, ahol diabetológus 
szakorvos nem elérhető. A diabetológiai licenc birtokában számos olyan feladatot elláthatnának a 
háziorvosok is, ami jelenleg a szakrendelések hatásköre, mivel a szükséges tudással már 
rendelkeznek. Fontos szempont, hogy a tevékenységekhez finanszírozás is kapcsolódjon, mivel a 
licenc megszerzése számottevő költséggel jár az orvosok számára (23.000 Ft/hó licenc képzési díj 
24 hónapon keresztül, plusz 30.000 Ft vizsgadíj, azaz összesen 582.000 Ft).  

Hasonló a helyzet a hipertonológia licenc esetében is. A licenc jelentősége, hogy elismeri a 
speciális jártasságot, de valódi plusz jogosultságokat nem jelent a gyakorlati betegellátásban, 
mivel javaslattételi és gyógyszerfelírási jogosultság nem kapcsolódik hozzá. Rendszerint más 
szakrendelések (pl. belgyógyászat) idő- és költségkerete terhére rendelnek a hipertonológia 
licencvizsgával rendelkező orvosok. Mindez azt jelenti, hogy az eredeti tervek (háziorvosi 
praxisban, belgyógyászat és társterületei keretén belül elkülönített rendelési lehetőség, 
többletfinanszírozás) és célok (a hipertónia gondozókban dolgozó orvosok szakmai fejlődésének 
stratégiai módon történő elősegítése, a hipertónia ellátás és gondozás javítása, a hipertónia mint 
önálló szakterület elismertetését) a jelenlegi feltételrendszer és finanszírozás (pontosabban 
annak hiánya) mellett csak részben vagy még egyáltalán nem teljesülhettek. E licenc esetében is 

 
71 Centeno, C, Bolognesi D, Biasco G. Comparative Analysis of Specialization in Palliative Medicine Processes Within the World Health Organization 
European Region. Journal of Pain and Symptom Management Vol. 49 No. 5 May 2015. 861-870. 
72 A halottvizsgálati szaktanácsadó licenc esetében a tanúsítvánnyal rendelkező orvosok alacsony száma miatt ettől eltekintettünk.  
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meg kell említeni az orvosok anyagi érdekeltségét. Ha a licencvizsgával rendelkező orvosok nem 
kapnak a jelenleginél nagyobb gyakorlati jelentőségű jogosultságokat (finanszírozással együtt), 
úgy a tanúsítvány megszerzése továbbra sem rentábilis a számukra. (A költségek megegyeznek a 
diabetológia licenc költségeivel.) 

A palliatív orvoslás licenc esetében is hasonlóak a gyakorlati tapasztalatok. A megszerzett plusz 
tudás hasznos a betegellátásban, javaslattételi és gyógyszerfelírási jogosultsággal azonban nem 
rendelkeznek, és ugyanez vonatkozik a gyógyászati segédeszközökre is. A palliatív orvosok is más 
(pl. onkológiai) szakrendelés keretében végzik tevékenységüket. A háziorvosi praxisban is a 
speciális tudás az, amiben pluszt jelent a licencvizsga. 

A vizsgált négy szakorvosi licenc közül – ahogy azt a tanúsítványt megszerzők száma is előre vetíti 
(összesen 3 fő az egész országban) – a halottvizsgálati szaktanácsadó licenc gyakorlati jelentősége 
elhanyagolható. A halottvizsgálati szaktanácsadók közhiteles, hatósági névjegyzékének 
összeállítása és vezetése az egészségügyi államigazgatási szerv feladata, de képzett szakemberek 
hiányában ez nem valósulhatott meg. 

Összegzésképpen elmondható, hogy a hazai szakorvosi licenc rendszere – szándékait illetően – 
beleillik a nemzetközi trendbe. A megvalósítás azonban a jogosultságok és a tevékenység 
finanszírozása vonatkozásában megrekedt, így a licencvizsgák gyakorlati haszna a jelenlegi 
formában megkérdőjelezhető.  

A licencek megszerzése jelentős költségekkel jár az érintettek számára (még akkor is, ha a 
szakmai testületek igyekeznek képzési támogatásokkal segíteni az orvosokat), ami a jelenlegi 
körülmények között nem térül meg. Így félő, hogy a szakorvosi licencrendszer az orvosok részéről 
érdektelenségbe fullad, amit az idősoros adatok is tükröznek. Mindenképpen szükség van arra, 
hogy valamennyi licenc esetében kidolgozásra kerüljön a jogosultságok hozzárendelése és a 
licencek birtokában végzett tevékenységek finanszírozási háttérének megteremtése.  
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XI. Összefoglalás és a fejlődési irányok meghatározása 

A magyar lakosság nem kielégítő népegészségügyi mutatói arra ösztönöznek bennünket, hogy a 
nagy társadalmi jelentőséggel bíró krónikus betegségek megelőzéséért, szűréséért, hosszú távú 
gondozásáért felelős alapellátási rendszert számos ponton újragondoljuk, tökéletesítsük. Az egyik 
legfontosabb fejlődési irány az alapellátásban foglalkoztatott szakemberek képzettségének 
optimalizálása, kompetenciahatáraik bővítése. Az ilyen irányú erőfeszítéseket két csoportra 
oszthatjuk: általánosan elvárt kompetenciákat rendelhetünk az alapellátási dolgozók képzéséhez, 
és beszélhetünk egyéni döntés alapján speciális érdeklődés vagy ellátási igény miatt megszerzett 
kompetenciákról.  

Utóbbiak kapcsán a jelenlegi magyarországi helyzet meglehetősen szegényes. A mindennapi 
háziorvosi tevékenység mellett államilag elismert szakképzés igen kemény erőfeszítések árán is 
alig teljesíthető. Az ambíciózus, belső fejlődési igénnyel rendelkező kollégák emiatt gyakran más 
képzési formák felé fordulnak; sokszor például természetgyógyászati irányban fejlesztik 
kompetenciájukat. A licenc képzés lehetősége nagyon jelentős előrelépés ezen a területen.  

Eredménytermékünk részletesen vizsgálja a licencképzés jelenlegi magyarországi helyzetét. 
Megállapítja, hogy a jogszabályi háttér viszonylag átgondolt, a háziorvosok számára négy 
licencképzésben való részvétel lehetséges. Ezek közül a „halottvizsgálati szaktanácsadó” licenc 
nem egyelőre nem vált be, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, bár kétségtelen, hogy a 
halottvizsgálat folyamatának operacionalizálása javíthatná a patológiai osztályok túlterheltségét, 
és a halálokokkal kapcsolatos népegészségügyi statisztikák validitását. A másik három, 
háziorvosok számára nyitott licenc valós szakmai igényeket elégít ki. A képzéseken elégséges 
számú kolléga vesz részt annak ellenére, hogy jelenleg sem jogosultságaikat, sem 
finanszírozásukat nem befolyásolja a licenc megszerzése.  

A későbbiekben mind emiatt négy fronton is javasoljuk a licencképzések világának 
továbbfejlesztését.  

1. A licencek körének jelentős bővítése 

Számos más területen is el tudunk képzelni licencképzéseket. Fontos, hogy a licenc nem 
feltétlenül „egyszerűsített szakvizsga”, nem csak meglévő szakmakóddal rendelkező 
szakterületekhez lehet rendelni licencképzést, hanem a palliatív medicina képzéshez hasonlóan 
újonnan körvonalazott szubdiszciplinákban való jártasság kifejezésére is alkalmas. Mindenképpen 
olyan területeken van létjogosultsága a licencek körének bővítésének, ahol a nagy esetszám és a 
rendelkezésre álló járóbetegellátási kapacitás szűkössége miatt úgyis a háziorvosi tevékenység 
körében valósul meg az adott probléma menedzselése. Néhány javaslat a licencek körének 
bővítéséhez:  

a. Rehabilitációs licenc. Jelenleg a háziorvosoknak az ágyhoz kötött, mozgásképtelen 
pácienseik test-távoli gyógyászati segédeszközeinek rendeléséhez nincs meg a jogosultsága, 
ezeket a pácienseket mentővel kell a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakellátó helyre 
szállíttatni, ahol rövid vizsgálat, és gyakran a háziorvos tanácsa (de hivatalosan nem javaslata) 
alapján rendelésre kerül a megfelelő gyógyászati segédeszköz. Ezt a folyamatot jelentősen 
leegyszerűsítené a háziorvosok gyógyászati segédeszköz rendelési jogosultságának elismerése. 
Kétségtelen, hogy erre a jelenlegi szakképzés nem készít fel, és az is világos, hogy a gyógyászati 
segédeszköz rendelés viszonylag jelentős költségvetési vonzata miatt ez a folyamat külön 
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társadalombiztosítási kontrollt igényel. Mindezen problémákra optimális megoldásnak tűnik, 
hogy rehabilitációs licencképzés elvégzését szabjuk feltételül a gyógyászati segédeszközök 
jelenleginél szélesebb körének rendelhetőségét. 

b. Diagnosztika licenc. Jelenleg háziorvosi tevékenységen belül nincs jogosultság CT, MR 
és izotópos vizsgálatok elrendelésének. A laborvizsgálatok egy része szintén nem rendelhető 
háziorvos által, ilyenek például egyes hormonok, immunológiai vizsgálatok, szérum fehérje 
elektroforézis stb. A gyakorló háziorvosok számára nehézség, hogy bár elméleti tudásuk 
meglenne a diagnosztikai vizsgálatok elrendeléséhez, a jogszabályi környezet ezt nem teszi 
lehetővé. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a fenti vizsgálatok költségvonzata miatt az állam részéről 
is érthető a vizsgálatok rendelésének korlátozása, szakmaspecifikus feltételekhez történő 
rendelése. Mindezen problémákra optimális megoldásnak tűnik, hogy diagnosztikaorientált 
licencképzés elvégzéséhez társítsunk számos, az alapellátás számára jelenleg nem hozzáférhető 
diagnosztikai vizsgálat rendelhetőségét.  

c. Pszichoszomatika licenc. Elsősorban német nyelvterületen a háziorvosképzésnek is 
hangsúlyos eleme a pszichoszomatika. Pszichoszomatika alatt azt a szemléletet értjük, amely 
alkalmassá tesz az alapvetően testi tünetekkel és organikus elváltozásokkal jellemezhető esetek, 
kórképek lélektani szempontból is történő megközelítésére, kezelésére. A háziorvoslás lényegét 
tekintve pszichoszomatikus helyzet – minden szakmai irányelv és jogszabály leszögezi a háziorvos 
holisztikus gondolkodásának szükségességét. A valóságban azonban kevés ilyen irányú képzési és 
egyéb támogatást kapnak az alapellátásban dolgozó kollégák, ezt az űrt pedig optimálisan 
licencképzéssel lehetne kitölteni. 

2. A licencképzések rendszerének újragondolása 

A licencképzések rendszerének áttekintésekor a legszembetűnőbb erősség a szükséges 
jártasságok, képzési elemek átgondolt volta. Fel kell hívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az 
egyes képzésekhez szükséges kórházi/szakrendelői gyakorlatok megszerzése a jelenlegi 
mennyiségben nem feltétlenül megoldható a kollégák jelentős része számára. Ugyanakkor 
elengedhetetlen a gyakorlati képzés. Csak elmélettel nem lehet megfelelő jártasságot szerezni. 
ezért javasoljuk más gyakorlati képzési technikák bevezetését, például szakmai szupervízió 
melletti esetvezetés és esettanulmány elkészítését. A szóba jövő oktatási elemeket 
munkacsoportunk a B.V.1.2. eredménytermék oktatásmódszertani összefoglalójában részletezte.  

3. A jogszabályi környezet fejlesztése, valódi előnyök megteremtése 

A jogszabályi környezet módosítása is szükséges ahhoz, hogy a licencrendszerű képzési 
formákban történő jártasság szerzése valóban mélyítse az alapellátás gyógyító–megelőző 
tevékenységének hatékonyságát. Három ponton mindenképpen változásra van szükség: 

a, Jogosultságok. A jelenlegi jogszabályi környezet összetett módon, törvények, 
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek összességével szabályozza, hogy mely orvosi 
tevékenység milyen jogosultságokkal ruházza fel az azt gyakorló szakembereket. A 
licencképzések akkor nyerik el valódi súlyukat, ha megfelelő jogosultságok lesznek társíthatók 
hozzájuk, például a diabetológiai licenc meg fogja teremteni a jogosultságot egyes, jelenleg csak 
diabetológus szakrendelés keretén belül rendelhető gyógyszerek rendelésére.  

b, Finanszírozás. A licenc alapján végzett tevékenység önálló felelősségi kört teremt az azt 
gyakorló orvos számára. Ugyanakkor a járóbeteg-ellátás igénybevételének mérséklődése folytán 
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a társadalombiztosítás is forrást takarít meg azzal, ha az alapellátásban elterjed a licencrendszerű 
képzettségek alapján végzett gyógyító–megelőző tevékenység. Kézenfekvő, hogy a 
licencrendszerű képzésben szerzett kompetenciákat a gyakorlatba beépíteni képes háziorvosi 
praxisok finanszírozásában meg kell, hogy jelenjen ennek a plusz tevékenységnek az 
ellentételezése. Az ilyen jellegű finanszírozási protokollok kidolgozása projektünk önálló 
munkacsoportjának feladata. 

c, Szakmakódok. A licencrendszerű képzések egy része önálló szakképzési rendszerek 
módosításával, tulajdonképpen egyszerűsítésével került kialakításra (pl diabetológia, 
hipertonológia). Más licencrendszerű képzések elvégzése önálló, új kompetenciakörökben való 
jártasságot fejez ki (pl palliatív medicina). Az ilyen licencek alapján történő gyógyító–megelőző 
tevékenységek adminisztrációjához önálló szakmakódok létrehozása szükséges, ez pedig 
feltételezi a vonatkozó jogszabályok módosítását. 

4. A lincencekkel kapcsolatos kommunikáció fejlesztése 

Jelenleg a licencképzések elterjedésének az is akadálya, hogy az alapellátásban dolgozó kollégák 
nem feltétlenül tájékozottak a licencrendszerű képzések előnyeinek vonatkozásában. Szükséges, 
hogy ilyen irányban megfelelő, folyamatos tájékoztatási tevékenység történjen a szakmai 
szervezetek részéről. 

 

Összefoglalásul kijelenthetjük, hogy a licencrendszerű képzések elterjedésétől komoly 
változásokat várunk. Az alapellátásban foglalkoztatott humánerőforrási kapacitás jobb 
kihasználása, a háziorvosi életpálya vonzerejének fokozása, a járóbetegellátás kapacitásának 
takarékosabb kezelése, az egészségbiztosítási források hatékonyabb eloszlása egyaránt várható 
egy hatékony, valódi tartalommal bíró licenc képzési rendszer elterjedésétől.  


